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(I/ РАЗГОВОРЫ 

ФРАНЦУЗСКО-РУССКО-ІІ15МЕЦКІЕ, 
СОСТАВЛЕННЫЕ НО ГРАММАТИЧЕСКОМУ ПОРЯДКУ 

ЕВСТАѲІЕМЪ ОЛЬДЕКОПОМЪ. 

І/Р«# 

Шестое изданіе. 

КНИГА , ОДОКРЕШІАЛ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНІЯ ВЪ УЧЕННЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ МИНИСТЕРСТВА 
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ. 

Зо — 

СЬА88Ё8 ПАРВЁ8 Ь’ОІШВЕ СВАММАТІСАЕ 

раг Аидизіс ОШекор. 

Зіхгете ейіііоп. 

ОІІѴИАС.Е, АРРВОНѴЕ РОЕВ і/Е!Ѵ8Е10ІѴКМКІѴТ ПАІѴ8 ЕЕ8 КТАВМ88ЕМЕІѴТ8 НЁРЕКПАШТ8 
І»Ч МІМ8ТЁПЕ ПК і/іАКТВССТЮІѴ РШИ ІОЕЕ. 

іГгаи?ітѳсІ)-Ші00І0СІ)~ШеиІ0СІ)с 
теірѵмік 

іи дѴоііітоІіГоІіСфсг Э^сіОсп^оГдс ^сгіні^дсді 

рои ЯІидіЫ р. ФІЬскор. 

©сф(1е 9(и|1йзг. 
Фіі’Гі’З 93иф і(і |і'іг Мс 5!фйп|ЬіІГсп Ьсй ЭДіпііісгіитё Ьсб ёй'спШфт ПІЯсггіф(б 

йпзтсттсп. 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭДУАРДА ИРАНА. 

1 8 5 3. 



\ 

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ тѣмъ, чтобы но отпечатанііі представлено было въ Цсіігуриыіі Комнтсіъ 

узаконенное число экземпляровъ. 

С. Петербургъ, 18 Ноября 1852 іода. 

ц< зпсоръ Л. Фреіііатъ. 

2014104375 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Большое число иностранцевъ', живущихъ въ Россіи , и моло¬ 
дыхъ людей, въ пей воспитывающихся, съ каждымъ днемъ болѣе 
и болѣе чувствуютъ необходимость изучать національный языкъ. 
Для облегченія ихъ въ этомъ трудѣ я издалъ это сочиненіе, ко¬ 
торое также будетъ полезно и для Русскаго юношества, при изу¬ 
ченіи языковъ Французскаго и Нѣмецкаго. Избѣгая всего, что 
не относилось прямо къ моей цѣли, я старался дать въ маломъ 
объёмѣ реченія простыя самоупотребительнѣйшія и нужнѣйшія, 
слѣдуя при томъ въ нѣкоторомъ отношеніи грамматическому 
порядку. 
Благосклонность публики и благоволенія, съ которымъ Его 

Высокопревосходительство Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія 
принялъ эту книгу для всѣхъ училищъ, зависящихъ отъ Его Ми¬ 
нистерства , доставило моимъ разговорамъ самый блистательный 
успѣхъ. 

Въ знакъ признательности моей я старался при каждомъ но¬ 
вомъ изданіи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ улучшить мое сочиненіе, 
пополненіемъ разговоровъ о предлогахъ Русскихъ и прибавленіемъ 
разговоровъ о Французскихъ предлогахъ и причастіяхъ, и нр. 

Въ началѣ этой книжки я помѣстилъ три таблицы , Заключаю¬ 
щія въ себѣ алфавиты Русскій, Французскій и Нѣмецкій, съ объ¬ 
ясненіемъ о произношеніи буквъ. 

Санктпетербургъ, 18 Ноября 1813. 

Евстаѳіи Олдс поп о. 

Ргё/асе. 

1 .ея поіпЬгсих ёігап^сгз с[ні ЬаЬіІепЬ ІаКиззіе, еі Ьоиз Іоз щипез 
$*епз <ріі у гесоіѵспі Іеиг ёсіисаідоп, зепіепі сЬацие ]оиг ріиз ѵіѵе- 
піепі Іа лёсеззііё сіе 5е Ііѵгсг а Гёіисіе сіе Іа Іап^ие паііопаіе. С’езЬ 
сіапз 1е ЬиЬ сіе ГасЯіісг се Iгаѵаі 1 , еріе )е риЫіе ееі оризсиіе , еріі 
зега ііIЯе апззі а Іа )еітеззе тззе роиг зе (атіііагізег аѵее Іез Іап- 
^иез (Ѵапсаізе сі аііеташіе. Ен ёѵііапЬ ІоиЬ се ([иі не Ьспсіаіі раз 
(Нгесіетепі & се Ьпі, )’аг ІасЬё сіе сіоппег сіапз іш реііі сасіге <1ез 
Іоспііопз зітріез, Ііез пзііёсз еі іпсІізрензаЫез, еп зиіѵапі еп ([исЯ- 
еріе зогіе Гогсігс ^гатшаіісаі. 



V 

І/ассиеіІ ^ие 1е риЫіс а Гак а се реііі оиѵга^с еі Іа Ьіепѵеіііапсе 
аѵес Іасріеііе Зон Ехсеььексе Мокзіеск ее Мімзтпе бе іЛизтішстіогс 
рілнлс^ііе а Ыеп ѵоиіи еп аиіогізег І’иза^е сіапз Іоиз Ісз ёіаЫіззе- 
тепіз сіёрепсіапіз (Іе 8ол асііпіпізігаііоп ? опі Гаѵогізё 1е Ьгіііапі 
зиссёз сіе сеі оиѵга^е. 
Ьа гесоппаіззапсе тЧтрозак ГоЫі^аІіоп сі’атёігогег топ Ііѵге, 

с’езі се дие )’аг Гак еп сотріёіапі Іез иіаіо^иез зиг Іез ргёрозіііопз 
гиззез, еі еп арлііапі Іез сііаіо^иез зиг Іез ргёрозіііопз Ггапсаізез, 
зиг Іез рагіісірез Ггапсаіз, еіс. 
Сеі оризсиіе езі ргё<ё(1ё (Іе Ігоіз ІаЫеаих, гспГегтапІ Іез аірііа- 

Ьеіз гиззе, Ггапсаіз еі аііеташі, аѵес ипе ехріісаііоп (Іе Іа ргопоп- 
сіаііоп сіез Іеіігез. 

8і. РёІегзЪоигд 1с 18 МоѵетЬге 1848. 

Ли$и$іе Оісіекор. 

©іе дго$с 31пійі)і Ссг іп 91и$1анС ІеОспСсн ЗІибІапЪсг, пиЪ' Ъсг Линдси 
ЯсиСе, гоеГфс Са(сІС'(Т сходен пчѵСсп, }сідГе Сіе іадііф (ІсідспСс 9Ы1)пи*пг 
СідІеіГ, Сіе ^агіоиоіГрѵафс 511 сѵіепісп. Зи>' ЗЗс^&гСсгипд Ссё оОен дсіишп* 
іеп З'сссРсй сг(сІ)сіпІ Сіс(сё 83иф, пкіфеё аиф іидісіф Ссг 91и(ТмФси 
ЗФдсиС Ьсі Ссг (Мсгпйпд Ссг §гап}6(іГФсп ипС ©сиГ(феп ©ргафс іифііф 
Гсіп п'ігС. ЭДІсё ссгтсіСспС, тоаё піфг иптііісібаг тсіпст ^юссТс спГг 
(ргаф, І)оЬс ісі) іиіф 0с(ІгсІ>1, іп сіпст Нсінсн Эіаите доп} сіп[афе, СсС)г 
дсЬгаифІіфс ипС Сигфаиё іиЧЬпч'нСідс ЭІсСснёаггсп ап(}и|?е11сн, ипС Саг 
Сеі дсгсі(|спна(5сн сіпс дгапчиаСіЫі(фе Эп'іСсп|'о(дс }а ЬеобафГсп, 

©іе дни(1іде ЭДи^іпфтс Ссё 9)иЬШишё ипС Сіе фиІС ©сіпсг ©гссіг 
!сіі5, Ссё феггп 9)?іпі(1сгё Ссё Ь^снСІіфсп ІІпГсггіфіё, іѵсіфег 
Ссп ©сбгаиф СісСсё 23ифсё (иг аііс ?еІ)ѵап|Ыгсн ©сіпсё 3)?іиі(1спшиб 
детфтідіе, СаСсп шсіпсп ©с(ргафеп«сіиеп дІапзспСси €'ф1д осгіісікп. 

3«пі 58сп>сі|с тсіисг Х)ли?Овѵ(сіГ І)аСс ісі) тіф ОеппШ, тсіп ЯЗйфГсіп 
Осі ЛсСсг исосп ЗІиёдаСс ап сіпідсп ©Гсііси 511 ссгОс(]сгн, іпСст ісі) Сіе 
©с(рѵаФе нічг сіе Эіи ГОТФсн 53 о пѵ> о с Гс с сгдап^с, ипС исис ®с(ргафс 
йСсг Сіе §|гаиі&(іТФсп фгаро(йіонен апС фагіісіріси, и. Г« п>., 1)1п&и(йдГс. 

93ег СісГсш 93нфІсін СсрпСси (ісі? Сгсі ЛаСсПсн нОсг Саё 91и(ТіГФс, 
§гап5&Г*ТсЬс ипС 2)си((сІ)с ЗІГрІ)аСсГ, псЬ(1 сѵІаигсѵпСсп ЭДипшІиидси ііОсс 
Сіе ЯІпёГрі'лфс Ссг $8иф|Ы.'сн. 

©Г. фсіегёСиѵд, Сей 18. ЭІоСстОег 1843. 

91иди(1 сон СIСе('ор. 
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ТРИ ТАБЛИЦЫ, 

заключающій въ себѣ алфавиты Русскій, 
Французскій и Нѣмецкій. 

(ІС8 аІрЬаЬсІз гиззе, ітагк;аІ8 еі аііеташі. 

Фт ИоЬеКеи 
йбсг Ъа$ гКиШГФ^ §гап$6(іСфе ипь ©сіК(фе 2ИрГ)а6сГ» 

Русскій Алфавитъ. А]рЬаЬеІ гиззе. 9?и(‘(і(’фсб Шр()пЬс*. 

ЗНАКИ ВУКВЬ. 

Ргдигез. 
ІВиф&йЬсп: 

^сіфсп- 

НАИМЕНОВАНІЕ 

N0711. 

ЗЗепсппипд. 

11 1» О И 3 II О Ш Е Н 1 Ь\ 

РгопопсіаіІоп. 

31 и б Г М 4 ф с. 

1. А а а 

прежнее иоиъпиіЕВ 

апсіеп тойоте 

аіге псис 

азъ а сот те ип а Ггап- шіе Саб СеиГГфе а. 

3. I» б б буки бе 
^аів. 

соттс 1с Ъ Ггап- шіе Саб СеиіГФ* Ь. 

3. В п в обдіі по 
саіз. 

соттс 1с ѵ Ггап- шіе Ъаб ЬсиіГфс ш; 

4. Г г г глаголъ ге 

оаі» ; 
птІ8 

соттс 

а Іа Пп (1ся 
соттс ип [. 
1с д Ггапсаіз 

ат С!пСе Ссг ‘ГВог-- 
гсг шіе сіп г. 

івіе Саб СеиГГфс в вое 
(Ісѵапі а , о , и ; 
^ас1^исГоІ8 соттс 
ип с() аіістаікі , 

соттс (Іапн мяг¬ 
ко , то а ; соттс 
іні ѵ (1ап8 ІС8 тоІ8 
его , моего, своего, 
ТВОЛО. 

а , о , и; &ишсі(сп 
шіе Ф; 33. іп 
Сет ШЗоѵГс мягко, 
шлф; шіе сіп ш іп 
Сеп -ШогГегп его, 
моего, своего, тво¬ 
его. 
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ЗНАКИ БУКВЪ 
Рідигез. 

23 и сЬ(Ыи*пг 
$сіфсп. 

ПЛИЛШІОВАШЕ. 

N014. 

23 с п с п п и п д* 

II Р 0 II 3 11 0 Ш Е И I Е. 

Ргопопсгаігоп. 

ОД и б Г ѵ г а ф е. 

(11»ВЖНЕЕ НОІГЬІІIIIвЕ 

аисіеп пшііегпе 

лІГс псис 

5. Д л д добро ле сотте 1е сі Ггап- * 
$аІ8. 

тіс Гиб ГсиіГфе Г. 

0. Е е е есть е аи тіііеи ііез тоіз 
сотте ип е Ггап- 
^аіз (р. ех. между, 
епіге , рагті); аи 
соттепсетспі сіез 
тоІ8 сотте іе (р. 
ех. если, 8І) ; цисі- 
(|исГоіз сотте о 
(р. ех. огцбвъ , 
ргоп. 0І80І). 

іп Гсг 9Й|Не Ъсг ШЗогг 
Гсг тіс сіп ГшіГФсб 
с ($. 23. между, 
іШІГфсп); іп ОДп? 
Гипде Га* 'ІГогга 
ПЧС )С 5. 23. если, 
тсппЧ $итеі(сп т;с 
0 Д. 23. ІИ огцбвъ, 
Грг- ог^оО. 

7. Ж ж ж живете же сотте 1е ] Ггаи^аів. тіс Гиб пчицоіІГФс (. 
ЗВспп гиГ(іГфе (!і.- 
ікп.-'йатсп тіЧГсиГ-- 
ГФсп 23нф|ТаЬсп да 
ГФгісЬсп госгГсп , Го 
ГпісіЧ пип ГісГсп 
23исЬ|М>сп Гигф Г1) 
аиб. 

8. 3 3 3 земля зе сотте 1е я (тап$аІ8. шіс Гиб ГсиіГФс Г 
ОДпГапде Гсг ЯВогГсг 
(Го тсіф п(б тод- 

ПФ). 

9. И и и иже и сотте Гг* Ггапраіз. тіс Гиб ГсиіГфс і. 

10. I і і і сотте Гг* Ггапдаіз ; 
сеііе Іеііге ее 
Ігоиѵе еп іиззе 
ргіпсіраіетепі <1е- 
ѵапі (Іе8 ѵоуеііез. 

И)іс Гиб ГсиГГФс і; 
ГісГсг 23иф(1иЬ‘е ГкфГ 
іт ОіиГГіГфсп тсі- 
(Іспб пиѵ оог 23ог 
Саісп. 

11. К к к кагго к а сотте Іе к аііе- 
таікі. 

тс Гиб ГсиіГфс Г. 

12. Л л л люди ЭЛЪ сотте ип И Ггап- 
саіз. 

тс сіп ГсиГГфсб ІІ 
(пиг гсф* во(1 аибг 
деГргофеп). 

13. м м м мыслете омъ сотте ип т Ггап- 
С?аІ8 8аіі8 Іе зоп 
паяаі. 

п)іс Гиб ГсисГфе т. 

И. II п п нашъ эпъ сотте ип п Ггап- 
С-аІ8 8аіі5 Іе 8ои 
пазаі. 

тіс сіп ГсиіГфсб п. 



IX - 

ЗНАКИ БУКВЪ. 

Ргдигез. 
ЗЗпФІЪіЬсп: 
ЗсІфСП. 

ІШШ1Ш0ВАІІІБ. 

ІѴот• 

33 с п с п п и п я. 

11 Р 0 И 3 II 

Ргопоп 

21 и б Г : 

ПРЕЖНЕЕ НОВѢЙШЕЕ 

апсісп шосіспіс 

ч аІСс псис 

15. 0 о о ОІІЪ 0 сошніе ип о Ггап- 
<;аія ; аи тіііси бее 
той (]ие1циеГоІ8 
сотню а (р. ех. 
хорошо, ргоп. кЬа- 
гасію). 

16. II 11 п ПОКОЙ ПО сот те ип р Ггап- 
^аіз. 

17. Р р р рцы эръ сотте ип г Ггап- 
саія. 

13. С с с СЛОВО эсъ сотте 1е д ои 88 
Ггап^аія. 

19. Т т т твердо то сотте ип 1 Ггап- 
^аі§. 

•20. У у у У У сотпю ои Ггапдаіз. 

21. Ф ф ф Фертъ эфъ сотте \'[ ои рк 
ігап^аіз. 

22. X х х хѣръ ха 

і 

сотте 1с ф аііс- 
таті ; ои ргеж]ие 
аияяі Гогі сцю 1е х 
еяра^поі ; еп еегі- 
ѵапі сіе я потя рго- 
ргея Ш88С8 еп Іеі- 
Ігея Ггаодаізез, оп 
ехргіте 1е х раг 
к к , р. ех. Харь¬ 
ковъ я’еегіі еп Ггаіі- 
саіз ЮіагкоГ. 

23. *Ц ц и цы цс І8 Ггап^аіз, 

24. 4 ч ч 

25. III ш ш 

26. Щ щ щ 

червъ че 

іи а 

ща 

іек Ггапдаіз (Іска). 

ск Ггап^аія (ска), 

екіек Ггап д,,{ск1ска). 

шіс сіп ЬсиіГфсв о; 
ІП г вег ЭДіГГс Ъсг 
Ш?іІНСГ &ІШКІІСП ШІС 
й (і* 33. хорошо, 
Грѵіф : фаглГфо). 

шіс сіп Ъси(Гфсв р. 

пчс сіп ^сиГГФ4’^ ѵ. 

те сіп ЬаиГФсб (} 
оЬсг ([. 

шіс сіп ЬсиіГфсб Г. 

іѵіс сіп ЬсигГфс* и. 

шіс Ьсб ЬсиГГфе і 
ОйСГ }>1). 

шіс Ьаб ЬсиіГФс ф* 

шіс Ьаб ЬсиГСфс $. 

шіс Ічіб спііііГФс <‘іі, 
$. 33. іпі ЗВсгГс 
скигск (іГФя). 

шіс Мс СччігГФсп ЗЗиф-- 
(ІаЬсп ГФ (Гфа). 

шіс Оіс ЬсигГФсп 
ЗЗиФІкЬсп ГФ4Ф 
(ГФгГФа). 



ЗНАКИ БУКВЪ- 

Рідигез. 
ЯЗиФЦаЬспг 
Зсіфсп. 

НАИМЕНОВАНІЕ. 

ІѴож. 

93 с п с п п и п з. 

II V О И 3 11 О III К И I Е. 

Ргопопсіиііоп. 

2( и о Г р ѵ а (1) с 

игежш:і: ііопъишеі: 
апсісп тоЯепіе 

йігс пене 

27. Ь г * ѣръ Іеіігс іпиеііе, (|иі яо 
Ігоиѵе «а Іа Пн Ноя 
той Іегтіпся раг 
(Іо я сопяоппея, роиг 
Іоиг (Іоппег оно 
ргопопсіаііоп ріиз 
Гогіе , с. р. ох. 
шестъ, ипсрогсію. 

{іипшиг ЯЗифЦаЬс, ат 
(2п0с Осг ®6г(сг 
ЬсрпМіф , Мс (іф 
аиг сіпсп <§опГс: 
папГсп спМдсп, ит 
ОстГеІЬсп сіпс иоГ- 
Ісгс 2Іиб»>глфс &и 
(}СЬСП/ 5. 95. шестъ, 
&ІС вГлПѵ}С. 

28. Ы ы ѣры сотте от Ьісп 
соигі , аргёз 1о§ 
ІСІІГ68 б, в, м, п; 
сотте : бы , вы, 
мы , пы , іргоп. 
Ьоиі, ѵоиг, тоги, 
роиг); аргёз Іоиіез 
І08 аиігов Іоіігез 
сотте ии и войгсі. 

гоіс сіп ГФпсН тнМс- 
Гргефспсв и і плф 
Ъсп 93иф(Ынп б, 
в , м , и , ГОІС бы, 
пы, мы, иы (Гргіф: 
Ь и і, го и і, т и і, 
риі); плф а Я сп <щ: 
Ост 93иф(ЬЬсп гоіе 
сіп Ьитріеб й. 

29. Ь ь 6 ѣрь Іоііго гаиеііе, ^иі 80 

Ігоиѵе «а Іа Яп (Іея 
шоІ5 Іегтіпся раг 
ипе сомяотіе, роиг 
(Іоппег «а сеііе Іеі- 
Іге Япаіе ипе рго¬ 
попсіаііоп тоиіі- 
Iее, с. р. сх. шест ь. 
яіх. Ье і» гияяс еяі 
роиг аіпяі (Ііге ип 
г іпоиіііс. 

(Іиттсг ЯЗиФГгаЬс, ат 
(*пОс ^сг тіг сіпст 
бопГоплпи’п ГіФ СП-' 
ЬідспСсп ЯБогГсг, 
ит Ьсѵсп ЗГибГргафс 
госіф тафсп, 
93. шесть, (сфб. 
Х)а$ гиГііТФс ь і|г 
сіп госіфсд і. 

30. іі ѣ іь >1 гь 

У 
іе Ггапраія , Оопі Іе 

і яе Гаі 1 А рціпе 
епіепсіге. 

тс іе, Го Ьлр М і 
ГфПСІІ 0СГІ)йЦГ. 

♦ 

31. Э э э э сотте ип Ь Ггап- 
раіз. 

тс сіп с оЬсг <і. 

32. ІО ю ю ІО сотте гои еп Ггап- 
саІ8, ои сотте Іе 
си) ап^іаія. 

гоіс Ьаб ЬсиГГФс (и, 
оЬссгіфГіікѵ гоіс Оаб 
спдІіГФе «>ѵ. 

33. Я и л И га Ггапсаіз. гоіс Ьаб ЬсиГГфс (а. 



ЗНАКИ БУКВЪ. наименованіе. II I» 0 и 3 И 0 • III К II I Е. 
Ргдигсб. іѴот Ргопопсгаііоп. 

$3 и Ф Ц а Ь с п= 
ЯЗ с п с п п и п іь и б Г р г а сі) е. Зсіфсп. 

11 г г. нс и к к и о п и іі ш і: и 
апсіеп тоЗсгпе 

іііГс псие 

31. Ѳ ѳ о фи та сошше 1с о (Э-) "гос ; Ьл$ дгісфіГФс о ($); 
іі во ргопопсе си сб шіѵ& ітШиГрГФеп 
г и язе соішпо ип [, шіс сіп ( аий,1С- 

* і'ргофеп. 

35. V ѵ ѵ ижица Іо и #гсс; іі во рго¬ йгісфіГФс и; ей 
попсе еп г и 880 гоіг& іт ШиГі'іГФт 
сошпю и и і. и>Iо сіи і «ибі)фго-* 

фсп. 

30. Й іі и іі съ краткою сошшо и и і Ьіоп тс сіп ГФ Гшуй і. 
сои гі. 

I 



XII - 

Французскій Алфавитъ. АІрЬаЬеІ Ггапсаіз. §гап$6(іГф^ Шр()аОсГ. 

ЗНАКИ БУКВЪ. 

Гідигез. 
33 и сЬ(і л Ьсп.' 

§сі фсп. 

П'ЛІПІЕПОВЛІІІЕ. 

N074. 

ЗЗспсппипа»' 

И Р О И 3 II О III В II I Е. 

Ргопопсіаііоп, 

21 и б Г V ѵ а й с. 

1. А а а а какъ русское а. шіе йіб ЪсиГГФе и. 

2. В 1) Ь Ье какъ русское б. шіе 1мб ЬсиГГфс Ь. 

3. С с с се какъ русское с предъ 
гласными с и г; по 
какъ к предъ глас¬ 
ными а , о и и и 
предъ согласными. 

іѵіс сіп Ьагісб Г оЪег 
ШІС СІП 0 00Ѵ О 
ипО г, оЬсг шіе Г 
иоѵ а, о ипй и ипЬ 
ооі* аЦсп ^спГспап-- 
Ісп. 

4. 1) <1 ,1 сіе какъ русское д. шіе Ьаб ЬсиГГйс Ь. 

5. Ё о с с эта букса пишется 
троякимъ образомъ: 
с , е и с ; первое 

.всегда выговари¬ 
ваете/! какъ русское 
о ; второе точно 
также, по съ нѣко¬ 
торымъ протяжені¬ 
емъ ; третье выго¬ 
варивается какъ э 
если находится въ 
началѣ словъ и сло¬ 
говъ, а въ срединѣ 
слоговъ и на концѣ 
словъ совсѣмъ у- 
малчіівается. 

% 

ЪісГсг ЗМіфіІаЬе шігО 
аиГ йгеффе ФсіГе 
йсГфгісЬсп : с , е , 
ипО с\ егЦсгсб і(і 
&а$ СсиГГФе с ат 
С?пЪс йсг ФогГсг 
ипО @і)(Ьсп; Ьпб 
аШсіГс спГГргіфГ Ъст 
ОсиГГйсп с, шепп с б 
5112(п[апйс 4>сг Фогг 
Сег сіпс Іч’ГопОсгс 
€\)[Ьс Ьіі^сГ, шіг 5. 
23. Ьаб сг|7с с іт 
ФоѵГс с Ь с 1; Оаб 
ЖГГс шіѵІ> іп Ъсг 
ЭДігГе ип& ат (?пОс 
Ьсг ФогГсг Й‘ІГ піфг 
аибдфгофсп. 

С. I? Г ( еГ какъ русское ф. Шіе Ьаб ЬсиГГфс Г. 

’• С 8 0 
Г 

в с какъ русское ж предъ ѵог с ипЬ г ШІС сіп 
гласными с и г; (ѴІ)Г юеіфсг рІГѣ-- 
по какъ русское г (л и Г (ГФ И)* ГОСІСІ) 
предъ а, о и и п аивйфгофсп); ооѵ 
предъ всѣми согтас- а, о ипО и ипО 
иыми, йог аЦсп 1§оп|опдп: 

ГСП ШІС СІП ЬсиГ: 
ГФсб й* 



XIII 

ЗНАКИ Г.УІСН Ъ. 

Рідигсз. 
да и ф <1 и Ь с п- 
Зсіфсп. 

ІІАИМШЮ1ШІІЕ. 

N01)1. 

Ф с п с и и и п о* 

II Р О 11 3 II О 111 ІІ II 1 К. 

Ргопопсіаііоп. 

21 и в Г V * а Ф с. 

К. II ІІ к асіі въ нѣкоторыхъ ело- ІИ сіпііН’П ЗРбгГеѵп 
«ахъ какъ лаінн- ШІС сіи СччіНфсб 1), 
скос к , а въ дру- іи ап^сѵп П)іѵЬ сб 
г ихъ совсѣмъ по даг піфі аибі)сГргО; 
выговаривается. феи. 

0. 1 і і 
* 

і какъ русское і. ШІС Ьлб ЬеиіГФс І» 

10. К к к ка какъ русское к. ШІс Ьлб ЬсиіГФс ?. 

11. I, 1 1 оі какъ русское л предъ ШІС Ьлб Ъси^ГФ^ І* 
ю. 

14. ІИ ш т ошт въ началѣ словъ какъ 5й 9ГпГппдс Ьсг ЗОбгг 
русское .н, а па кон- ІСГ ШІС СІИ ^ЧіГГсЬеб 
цѣ словъ часто съ Ш , йШ ФпІ'С Г^СГ 
носовымъ проіізно- Ш?0ГІСГ Р|Г ШІГ СІ- 
шеніедіъ. пет ЭДйГспІопс* 

13. N и п епп въ началѣ словъ какъ 5ІІ 2(пІат]С ЬіЧ Ш?6г= 
русское и, а на кон- Гсг ШІС СІИ ЬсиіГФсб 
цѣ словъ часто съ И ^ (Ші ($п^с Ьсс 
носовымъ пропиио- ЗВбѵГсг о(Г ШІІ ей 
шеиіемъ. пеш 9}а(сп(оис. 

11. 0 о о о какъ русское о. ШІС Ьлб ЬсіИГфс 0. 

15. I* р р рб какъ русское п. ШІС Ьйб ЬсііГ(фс р. 

и>. 0 ч д к и здѣсь слипаются к и 1)ІСГ ѴСѴСІПІбСП }Іф І 
самое мягкое ы, ИпЬ СІИ (с№ Шей 

фсб ІІ. 

17. К г г в г какъ русское ,р. ШІС сіи ЬеіПГфсб V. 

18. 8 8 5 088С какъ русское с; и но- тсІ(1спП)СІ(б ШІС сіи 
гда какъ з. 1)йѴГсб б; {ШѴСІІсп 

ШІС сіи шеіфсб б. 

19. Т 1 1 16 какъ русское т. ШІС сіи 

20. II и и и какъ самое мягкое ы, ШІС СІИ ЬіиіГФеб и, 

21. V ѵ ѵ 

2>. ѴѴ >ѵ п) 

ѵ« ! 

(ІоиЫс ѵе ^ 

1 

какъ русское в. ШІС СІИ йси((фсв Ш, 



XIV 

шшшт. 

ЗНАКИ БУКВЪ. 

Пдигсх. 

93иф(1аЬсп: 
рсіфсп. 

НАИМЕНОВАНІЕ. 

N0171. 

93 с п с п п и п і]. 

II Р о 11 з II О III Е II I Е. 

Ргопопсіаііоп. 

и 6 Г Р * а ф *• 

23. X х х ІС5 какъ русское икс, к с. пчс Ьаб ЬсиіГсЬс г. 

2). V у у і#гес какъ русское і, а ино¬ 
гда какъ п. 

и>іс сіп і; &игосі1сп 
11)іс сіп ФсррсЫ. 

25. г г г 2бг1 

/ 
4 

какъ русское ПЧС СІП РП& ГОСІфсб 
6; $. 93. іт іШогГс 
Гр. 

СІІ сііа обыкновенно какъ ру с- 
скоеш, наир, сііапі, 
скс% ; но въ сло¬ 
вахъ заимствован¬ 
ныхъ изъ Греческа¬ 
го языка какъ к, 
наир. ёсНо (выго¬ 
варивай ёко), эхо 

йсп)61)п1іф іріс 
РсиГГФе ГФ/ 5. 93. 
ІП сЬаиІ, сію/ ; іп 
Іччі пиб Ьст ©ГІС: 
фіГфси спПсІпіГсп 
Ш?6гГсѵп аі'сѵ й)іс 

93. ёсЬо (Грѵіф 
ёко), N16 (*ф0. 



XV 

Нѣмецкій Алфавитъ. АІрЪаЬеІ аііетапсі. ©сиг^фс^ 21ГрІ)акГ. 

ЗНАКИ БУКВЪ 

ІНдигев. 
23 и ф (1 а Ь с П: 

3 с і СІ) с п 

НАИМЕНОВАНІЕ. 

Кот. 

23 с п с и п и п 9. 

II Р 0 И 3 II 0 III Е II I К. 

Ргопопсіаііоп. 

21 и б ( р ѵ а ф е. 

1. 2Г а а какъ русское а соште ііп а Ггагціаін. 

•2. 23 Ь Ьс ' какъ русское С). соттс ип Ь Гглпсаія. 

3. (5 с (С предъ с и г какъ ?/,; 
а предъ другими 
г.) леи мм и п предъ 
всѣми согласными 
какъ к. 

сіеѵапі с сІ і сот- 
те Іа ; сіеѵапі Іея 
а и I гея ѵо> еііея , еі 
(Іеѵапі Іоиіея Іея 
соияоппея , сот- 
те к. 

4. © 1) Ъс какъ русское г). соште Іе (1 Ггащаія. 

5. е с с въ срединѣ словъ какъ 
русское а, но въ на¬ 
чалѣ словъ и сло¬ 
говъ какъ Француз¬ 
ское ё. 

аи тіііеп сіея шоін 
соште с; таія аи 
соттепсетепі сіея 
піоія еі <1ея яуІІаЬея 
соште ё. 

«. 8 Г е( какъ русское ф. соттс ип /’ Ггап^аія. 

7 © 9 90 какъ русское г. соште Іе у Ггап$аіз 
сіеѵапі а, о еі и 

8. $ 1) 1)* какъ латинское 1і. соште Г/Г азрігее еп 
і'гапсаія. 

9- 3 і і какъ русское У ; эта 
буква находитс/і все¬ 
гда предъ соглас¬ 
ными. 

соште Г* Ггапсаія ; 
ееііе Іеііге яе 
Ігоиѵе Іоідоигя <1е- 
ѵаиі сіея сопяоп- 
І1С8. 

10. 3 І ІоЬ какъ русское Ус, У о; 
ома находител все¬ 
гда предъ глас¬ 
ными. 

соттс ип г Ггаіцаія; 
ееііе Іеііге яе Ігои- 
ѵс Іоідоигя сіеѵапі 
сіе я ѵоуеііея. 

11. Ж Г Гл какъ русское и. соште с сіеѵапі а, о 
еі и. 

12. ? 1 СІ какъ л предъ ю. соттс ип 1 Ггап^аія. 

іа. да т сш какъ русское ле. соште ип т Ггап- 
саія, Іоідоигя яапя 
1с яоп паяаі. 



XVI 

ЗНАКИ БУКВЪ. 

Рідигез. 
ФиАДа&епг 
Зсіфсп. 

НАИМЕНОВАНІЕ. 

N0171, 

931* п о п п и п і). 

ПРО И 3 1! 0 III Е II I К. 

Ргопопсіпііоп, 

91 и $ Г V ѵ л Ф с. 

14. 0? и СП какъ русское и. сот те ип п Ггап- 
с;аіз , 1оир>игз капе 
1е 80п пазаі. 

15. 0 е 0 какъ русское о. сотте ип о Ггап<,*аіз. 

16. ф V V* какъ русское п. сотте 1е р Ггаіціаіз. 

і7. а я Ги какъ русское ку. сотто сои сп Ггап- 
саіз. 

18. Ш V еѵ какъ русское р. сотте ип г Ггапсаів. 

19. @ Г с$ какъ з въ началѣ слот» 
и слоговъ, какъ с въ 
концѣ слов!» и ело* 
говѴ 

сотте ип х аи сот- 
тепсетепі сіез тоія 
еі без 8у 11аI)е5 , еі 
сотте р а Іа Ііп 
без тоіз еі (Іез 
зуІІаЬез. 

90. г г Гс какъ русское т. сотте 1е 1 Ггапдаіз. 

2і. и и и какъ русское у. сотте оиеп Ггапраіз. 

, 22. зз V Ьи какъ русское ф. сотте ип /’ Ггппеаіз. 

29. да ш 
• 

ше какъ русское «. соттп ип ѵ Ггап<;аіз. 

24. зе г 'М какъ русское мкс, к си. сотте ип х Ггап^аіз. 

25. 2) 1) Ір(І'І0П какъ русское г. сотте ип г Ггапдаіз. 

26. 3 » какъ русское ц. сотте 1$ еп Ггапдаів, 

(Г Сб-'Гб | 

с^сО * 

какъ русское с ; пер¬ 
вая буква находит¬ 

сотте ип р Гглп- 
даіз ; Іа ргстіСге 

і ся всегда между 
двумя гласными, 
вторая всегда на 
концѣ СЛОВЪ ИЛИ 

предъ согласною 
буквою. 

сіе сез Іеіігез ее 
Ігоиѵе Іощоигя еп- 

*1ге сіеих ѵоусііея ; 
Іа зесопбе Іои- 
.Іоигз а Іа Пп без 
шоіз ои сіеѵапі 
ипе сопзоппе. 

1' какъ русское тц; эта 
буква употребляет¬ 
ся всегда послѣ 
гласныхъ. 

сотте І8 еп Ггап- 
саіз ; еііе зе Ігои¬ 
ѵе Іоидоиг» ар гея 
без ѵоуеііе». 



I. 
ібі 

Ьс реге, 
Ьс ІІІ8, 
Ьа теге, 
Ь’епГапГ, 
Ье Іо И, 
Ьл ІШІІ80І1, 
Ье тагсііаші, 
Ьа Геиіііе, 
Ь’агЬгіяясаи, 
Ье Ііѵгс, 
Ь’ЬаЬіІ, 

Воп, Ьоппе, 
1>Пі^геиі, е, 
ЬаЬогіеих, еияс, 
Мосіеяіе, 

отецъ, 
сынъ, 
мать, 
лнтл, 
крыта, кропал, 
ломъ, 
купецъ, 
листъ, 
кустарникъ, 
книга, 
платье, 

IV. 

добрый, ал, ое, 
прилежный, ал, ое, 
трудолюбивый, ал, ое, 

'скромный, ал, ое, 

Ьсг Фаісг. 
Ьсг €о1щ. 
Ьіс ЭДиГГсг. 
Ьа$ 3\іпЬ. 
Га$ Е<ісЬ. 
ЬТ$ $ашЬ 
Ьсг Аипитлпп. 
Ьаб ФІаІГ. 
Ьсг <РГгаиФ. 
Ьйй ЯАисЬ. 
Ьаб А\ІсіЬ. 

Т'сг ФаГсг Ьсб €сІ)псбі, 
Хгг <8сЬп Ьсб ЗЗаГсгв. 
Фіе ЭДиГГсѵ Ьс$ &тЬе$і 
ХМ ^ѵіпЪ Ьсг ЗИиксг. 
Х«б Хаф Ьсй фаиГсб. 
Хпб флиб Ьсб ЯаиГ- 
таппб. 

Т'лб йМаГГ ЬсбвПчшфсб. 

Хсіб ЗМіІІГ Ьсб іВисЬоб. 
Хлб ^\(сіб Ьсб ЛІіпЬсб. 

Хіс ФпГсг Ьсг вбЬпс. 
Хіс €оІ)пс Ьсг ФаГсг. 
Х'іс ЭДиггсѵ Ьсг АШЬсг. 
Х>іс АііпЬсг Ьсг ЭДГіГГсг. 
Хіс ХсісЬсг Ьсг флііГег. 
Х>іе ^аиГсг Ьсг Даи^сиГе. 

Т>іе 5Ша 1 Гсѵ Ьсг в Ы и ф сг. 

Хіс вЙ«сг Ьсг Фпфсг. 
Хіс ЖІсіЬсг Ьсг&іпЬсг. 

/. | .ОІІІКІ і > ш'ІЬі 

ЙііЬ 
рща. 
аІЕщГат. 

ІЧ’,ГСІ)СІЬСП. 

1 

Ье рёге сіи Гіія. 
Ьс ііія сіи реге. 
Ьл теге сіе ГепГапІ. 
Ь’епГапІ сіе Іа дпеге. 
Ье іоіі (Іе Іа таівоп. 
Ьа таіяоп сіи таг- 

сЬаікІ. 
Ьа Геиіііе сіе ГагЬг’я- 

«саи. 
Ьа Геиіііе сіи Ііѵге. 
Ь’ЬаЬіІ сіе ГепГапІ. 

Ьея регея сіек Гіія. 
Ьея ІІІ8 сіея регея. 
1.08 тегея сіея епГапІя. 
Ьев епГапія сіея шёгся. 
Ьея Іоіія с1с8 таіяопя. 
Ьс8 тліяопя сіея таг- 

сЬлінія. 

Ьея Геиіііея сіея агЬгія- 
яеаих. 

Ьс8 Геиіііея сіея ііѵгея. 
Ьея ЬаЬИя сіея епГапія. 

Отецъ сына. 
Сынъ отца. 
Мать дитяти. 
Дитя матери. 
Крыша дома. 
Домъ купца. 

Листъ кустарника. 

Листъ книги. 
Платье дитяти. 

Отцы сыновей. 
Сыновья отцёвъ. 
Матери дѣтей. 
Дѣти матерей. 
Крыши домовъ. 
Домы купце въ. 

Листья кустарниковъ. 

Листы книгъ. 
Платья дѣтей. 

ошпыіли 



НаиЦ е, ) 
Йіеѵё, е, ( 
ІЛііе, 

Исаи, Ьеі, Ьеііе, 

Се Ьоп роге. 
Та Ьоппс шёгс. 
Те ІІІ8 сііііцепі. 
Та ІіПс 1ІІ1ІЦСПІС. 
Т’епГапі (Іііі^спі. 
Се рау8аи ІаЬогіеих. 

высокій, ид, ое, 

полезный, ид у ос, 
I прекрасный, ид, ос, I 
I красивый, ид ое, і 

Добрый отецъ. 
Добран тать. 
При ложный сынъ. 
Прилежна л дочь. 
Прилежное дитя. 
Тру дол юбпиыіі земл едѣл ецъ. 

Та Гашіііе 1аЬогіеЦ8С. 
Та Гетто ІаЬогіеи^е. 
Те даг^ои то(!о.чІс. 
Та ІіІІе то(І08Іе. 
С’епГаіЛ то<ІС8Іе. 
Те топишепі ёіеѵё. 
Та Іо и г ёіеуее. 
С'агЬгс ёіеѵё. 
Т’оіцеі иіііе. 
Те Ііѵге иіііе. 
Т’іояігисііоп иіііе. 
Те Ьеаи топишепі. 
Те Ьеі Ьошше. 
Та Ьеііе еопіі ее. 
Тё Ьеі ёсіііісе. 

Трудолюбивое семейство. 
1’ ру дол іо б Гі к а н ж ё 11 ш ина. 
Скромный мальчикъ. 
Скромная дѣвушка. 
Скромное дитя, 
высокій памятникъ. 
Ьысокая башня. 
Ьысокое дерево. 
11 олезіі ы й 11 редм отъ. 
Полезная книга. 
Полезное ученіе. 
Прекрасный памятникъ. 
Прекрасный моловъ къ. 
Прекрасная страна. 
Прекрасное строеніе. 

Те рёге еаі Ьоп. 
Та теге 08І Ьоіше. 
Те ПІ8 08І <1і|і#спІ. 
Та ІіІІе еаі (Ііііцепіе. 
С’епГапІ е8І сіііідепі. 
Тс рау.чап е8І ІаЬо¬ 

гіеих. 
Та Гашіііе е8І ІаЬо- 

гіеияс. 
Та Гешше е§1 ІаЬо- 

гіеизс. 
Се ^гаічои світосісьіе. 
І.а ІіІІе С8І тосісьіе. 

Отецъ добръ. 
Мать добра. 
Сынъ прилеженъ. 
Дочь прилежна. 
Дитя прилежно. 
Земледѣлецъ трудолюбпвъ. 

Семейство трудолюбиво. 

Женщина трудолюбива. 

Мальчикъ скроменъ. 
Дѣвушка скромна. 

Те шошіщепі с$ІЬаиС 
Та іо иг 081 Ііаиіе. 
С’агЬге 08І Ьаиі. 
1/о^еІ 08І иіііе. 

Те Ііѵге С8І иіііе. 
І/іпаІгисІіоп С8І иіііе. 
Те топишепі е«і Ьеаи. 
Та сопігёе С8І Ьеііе. 
Т’ёсіііісе С8І Ьеаи. 

I! а м л тніі къ в ы со къ. 
Пашня высока. 
Дерево высоко. 
Предметъ полезенъ. 

Книга полезна. 
Ученіе полезно. 
Памятиикъ ирекраесиъ 
Страна прекрасна. 
Строеніе прекрасно. 

І'Сф. 

ШфПФ. 

ГФоп. 

ГсГ фйГсГ. 
Т>іс дііГО ЭД?ШГсГ. 
Гог рСІ$Іі]С €г6п. 
ГісрсірііК БссИсг. 
Габ рсі|іідс ЯіпК 
ГоГ НГЬСІІ^ШС &ІПЬ= 

пиши. 
По агМгГаіис $апіШс. 
Гіс йГЬоІПмШС Зга и. 
Гог Кѣфсі^сис Япаі’о. 
Габ ЬсГФсіН’пе ФЬіЬШеп. 
Габ ІЧ’ІФі’іЬі’пс ЛііпЪ. 
Габ Іи'ік ГепГтаІ. 
Гог Ізсйс $ічігт. 
Гог 1)іЧ)о Файт. 
Гог пи^ІіФс ФсаспОап^ 
Габ іш&ііфс ФшЬ. 
Гоѵ пй&ііфс НпГоігіфС 
Габ Г4опс Гопіпыі. 
Гог №бпе 9)иит. 
Гіс (Фрпс ©оікі^. 
Габ (фопе ©сЬаи&с. 

Гог Фа Гог ІО і]иГ. 
Гіс фіиггсг іО «иг. 
Гог €о1)п і(г Осірід. 
Гіс ЯсФГс* ІО рсіріі]. 
Габ Яіп& іО гісі(5іі]. 
Гог 2ап№апп іО 

ЬоііГаш. 
ГіоЗлтіІіс іО аѵЫіГаш. 

Гіс Згаи ІО агЫГ(ат. 

Гог ЯпаЬс іО МФсібсп. 
Габ ЭЛаЬфсп ІО Ьоіфсі; 

Ьоп. 
Габ Гоп Ста I 10 І)оф. 
Гог $Іпит іО 1)рф. 
Гог Файт ІО 1)РФ. 
Гог <9сдсщ1апЬ ІО піфг 

Ііф. 
Габ Фиф іО пиніей. 
Гог ііпгсгѵіфг іО 
Габ Гопіпійі і|1 ГФоп. 
Гіс ФсдспЬ ІО (Фбп. 
Габ ©оІчіиЬс ІО Гфоп. 

ТС8 ЬоП8 1)0ГС8. 

Тое рёгея 80ПІ Ьоп8. 
Те8 ііІ8 (Шірепі. 
1.С8 ПІ8 80111 ()ІІІ§еп(8. 

Добрые отцы. 
Отцы добры. 
Прилежные сыновья. 
Сыновья прилежны. 

Гіс ди Гоп Фаісг. 
Гіс Фаісг (іпЬ \іиГ. 
Гіо рсіріікп боішс. 
Гіс <0о1;пс (іпЬ рсірід. 



3 

То8 Л1ІС8 оі]іе:епІС8. 
Т08 ІІ1І08 80І1І (ІІ1ІІ»СІ1- 

І08. 

1.08 СпГаі)І8 (1ІІІіі(?І1І8. 
1.08 СІ)ГаПІ8 80III (ІПІ- 

&0І1І8. 
I.С8 раузапб ІаЬогісих. 

1.08 рауяапв бопі ІаЬо- 
гіеих. 

1.08 Гатіііев ІаЬогіеи- 
8С8. 

1.08 Гатіііев 8опІ ІаЬо- 
гіеи8С8. 

1.08 іёпітев ІаЬогіси- 
8С8. 

1.08 ІСП)ІПС8 801)1 ІаЬо- 
ГІеи8С8. 

І.С8 $с1Г$0П8 ІП0СІС8ІС8. 
1.08 раг^опв 80111 шо- 

(І08І08. 
].С8 ЫІез шоДе8<с8. 
1.08 ЫІ08 80І1І Ш0(ІС8- 

ІС8. 

1.08 СпГап(8 Ш01ІС8ІС8. 

1,08 СІіГаПІ8 801)1 ШО- 

СІС8І08. 

1.08 топишспі8 о1оѵо8. 
1.08 ШОІШШОІ1І8 80ИІ 

0І0Ѵ08. 

1.08 1оиГ8 ОІСѴ008. 

І,С8 ІоиГ8 80ПІ 0І0Ѵ008. 

1.08 аг1)ГС8 0І0Ѵ08. 

1.08 аіЬгС8 801)( 0І0УС8. 
1.08 01)і018 иШС8. 

1.08 оЬ|сІ8 80ііI и (Пев. 

1.08 1ІѴГС8 иІІІ08. 
1.08 1ІѴГ08 801)1 и(І1С8. 

Ьоз Ьоаих топитепіз* 
1.08 піопитепіз ьои! 
Ьеаих. 

1.08 1)0ІІ08 С0І1ІГ0С8. 

1.08 соиігёев 8опі Ьеі- 
І08. 

1.08 Ьеаих ёсШісев. 
І.С8 ё(Іі(ісс8 80ііІЬоаих. 

Прилежныя дочери. 
Дочери прилежны. 

Прилежныя дгти. 
Д 1)1 II ПрІМСЖНЫ. 

Трудолюбііііыё золиеді льны. 

3 е лі л едѣл ьи ы т ру дол іс би и ы. 

Тру дол іобп вы я с е м ё іі ст ®а. 

Ссліёііства трудолюбивы. 

Трудолюбивыя жёшшшы. 

Жён ЩИ ІІЫ трудолюб)) вы. 

Скромные мальчики. 
Мальчики скромны. 

Скромныя Л'І ГПИІІ И. 
Дѣвушки скромны. 

Скромныя дітн. 
Дѣти скромны. 

Высокіе памятники. 
Памятники высоки. ■ 

Высокія башни. 
Ваш ни высоки. 
Высокія деревья. 
Деревья высоки. 
Полезные предметы. 

Прсдмёіы полезны. 

Полезныя книги. 
Книги полезны. 
Прекрасные памятники. 
Памятники прекрасны. 

Прекрасныя страны. 
Страны прекрасны. 

Прекрасныя строенія. 
Строенія прекрасны. 

Хіс рсі|и()сп ХосМсг. 
Хіс Хсфит (іпЬ (Ісі^іЗф 

Хіс рсі(іІ9сп ЛчіпЬог. 
Хіс ^ГчіпЬсг (іпЬ рсі(іід. 

Хіс агЬсП(ашсп $апЬг 
ІсиГс. 

Хіс 2апМсиГс (іпЬ 
Ьсіп'аш. 

Хіс |кі||ійсп Зашііісп. 

Хіс ЗадаШсп (іпЬ (к’і(И<к 

Хіс Рсі(5ійсп §шісп. 
г. .• «;[ • 

ХІС Зѵвисп (ІпЬ рСІ(Иі}. 

Хіс ЬсГФсіЬспсп ІІпоЬсп. 
Хіс ^хпаЬсп (іпЬ ЬсГФсіг 

Ьсп. 
ХісЬсГсгсіЬспспЭДіаЬсЬсп. 
ХісЭДаЬфсп (іпЬ ЬсГфсЬ 

Ьсп. 
Хіс ІсГФсіЬспсп ^ІВЬсг. 
Хіс іѵіпЬсг (ІпЬ І'СГфеІ: 

Ьсп. 
Хіс ЬсЬсп ГспІШііІпг* 
Хіс Хспішлісг (іпЬ ЬсФ* 

Хіс ЬсЬсп ЗДіігпіс. 
Хіс Зіпіѵпіс (іпЬ 1)оф.’ 
Хіс Іифсп йЧшяс. 
Хіс 9?аипіс (іпЬ ЬсФ. 
Хісс пибііфсп ©іч)сп- 

(ІппЬс. 
Хіс ©сесп(ЫпЬс (іпЬ 

піі&ІісЬ. 
Хіс ті$(ісЬсп йМ'іфсг. 
Хіс ФпсМ (іпЬ іпЦНіФ. 
Хіс (фспсп ХспГпиіІсг. 
ХісХспіпиіісг (іпЬ (фбп. 

Хіс ГФспсп (ФсдспЬсп. 
Хіс ©сікпЬсп (іпЬ (Фоп. 

Хіс ГФспсп @сЬиіЬс.€ 
Хіс ©сЬаиЬс (іпЬ Г&оп. 

III. 
Оно ротте, 
Пію роіго, 
1108 ^аи(8, 
1)с8 8оиІіег8, 

яблоко, 
груша, 
перчатки, 
башмаки, 

сіп ЗірМ, 
сіпс^ігпс. 
.&шЬГФиІ)с. 
вфиЬс. 



Лея ЬоКез, 
Лея сегіяея, 
ІІпе ЬонІеіІІе, 
Лпе шопіге* 
Лпе сЬаіпе, 
Лея Ііѵгея, 
Лея рішпся, 
Лея ргипея, 
Ли ЬопЬеиг, 
Ли таІЬеиг, 
Лп ]агсІіи, 
Лея ГгатЬоіяея, 
Лея Ггаіяея, 
Ли яоисі, 
Ле Іа Гегтеіе, 
Ле Іа сопвіапсе, 
Ле Гея |> ега и се, 
Лея іпіспііопя, 
Лея таіяоіія, 
Лея Яеигя, 
Лея ѵасЬея, 
Лея ЬгеЬія, 
Ле Рагрспі, 
Лея гісЬеяяея, 
Лея гиЬапя, 
Лея сЬашря, 

Л’аі ипе ротте. 
Ти а я ипе роіге. 
Л (сііе) а <1ся цапія. 
^оия аѵопя (Іея яои- 

Ііегв. 
Ѵоия аѵех (Іея Ьоііея. 
Ия (еііея) опі сіея сс- 

гіяея. 
Л’аѵаія ипе ЬоіНеіИс. 
Ти аѵаія ипе топііе. 
И (еііе) аѵаіі ипе 

сііаіпе. 
N0118 аѵіопя (Іея Ііѵгея. 
Ѵоия аѵіе/ сіея ріиіиея. 
Ия (еііея) аѵаіепі сіея 

ргипея. 
Л’сия (Іи ЬопЬеиг. 
Ти сия (Іи таіііеиг. 
Л (еііе) сиі ип іапііп. 
Nоия ейпіея (Іея Ггат¬ 

Ьоіяея. 
Ѵоия ей Іея сіея Ггаіяея. 
Ля (еііея) еигспі (Іи 

яоисі. 
Л’аигаі сіе Іа Гегтеіе. 
Ти аигая сіе Іа сопя- 

Іапсе. 
Л (еііе) аига <Іо Гея- 
рёгапсеі 

N(>118 аигопя сіея іпіеп- 
Ііопя. 

Ѵсаиогй. 
пГіішін, 
бутылка, 
часы, 
цѣпочка, 
книги, 
перья,л 
сливы,,* 
счастіе, 
ііссчасііе, 
силъ, 
малина, 
земляника, 
нсчалі, 
твердость, 
Постоянство, ' 
надежда, 
намѣренія, 
домы, 
цвѣты» 
коровы» 
овцы, 
ДСІІЫІІ, 

богатства, 
ленты, 
поля, 

У меня яблоко. 
.V тебя груша. 
У него (нея) перчатки. 
У пасъ башмаки. 

У меня была бутылка. 
У тебя были часы. 
У него (нея) была цѣпочка. 

У пасъ были книги. 
У васъ были перья. 
У 1111 хъ были сливы. 

Я имѣлъ счастіе. 
Ты имѣлъ несчастіе. 
Онъ имѣлъ (опа имѣла) 
У насъ была малина. 

У васъ была земляника. 
У нихъ была печаль. 

У меня будетъ твердость. 
У тебя будетъ постоянство. 

У иксъ будутъ намѣренія. 

енгм. 
ЛітГФсп. 
спи $1а[сЬс,$ои1чч(Те. 
сіпс Ш)ѵ. 
сіпс Л\сІГс. 
ЯЗиФсѵ. 
ЙчЧччп. 
І'ГЫіШСП. 
®йсг; 
ІІпі]ІікТ. 
от ШЛсп. 
.фіпииЬсСті. 
(!гПччччп. 
&ІШШСГ. 
ЯДЙііІсіЛ 
ФгТГап ЬТдІс і Г. 

ЙіуіЛГсп. 
.РйііТсг. 
йМитсп. 
У\иіи\ 
в б'а Гг. 
<3№&. 
фгіфІЬйіш* 
^(іпЬсг. 
$сІЬег. 

ЗФ ЬаТс сіпі’п 9(р(с1. 
Ги Іы(1 сіпс йМпк. 

(Гіс) ЬіТ фапЬГФіЦс. 
йІЧг і)йКчі €фіфс. 

ЗЫ ЪлЬсГ вІісГсІ. 
ёіс 1;аІсп ЖііГфсп. 

ЗФ ЬаЛс сіпс $1сГФс. 
Г и ІнигсП сіпс Ш)Г. 
(*г (Гіс) 1)аГГс сіпс А\сПс. 

•ТГіг І'аЛсп ф&Фсг. 
ЗЫ 1)йИсГ $$сСспі. 
ёіс ііаіісп фр.шпп'п. 

ЗФ ЬаЛс ©ІисГ. 
Ги ІТііГсЦ ИпііІисГ. 
(5т (Гіс)ЬлГГссіпсп ѲагГсп. 
ЯМ г ІніПсп фітЬссгсп. 

ТЫ 1>аГГсГ СгМссгсп. 
€іс 1)йПсп Умітшсг. 

ЗФ гссгЬс $с(Н<іісіГ 1)ѵіЬеп. 
Ги пчѵА $с(МпМі)ІсіГ 

Ьаічп. 
(Гіс) шігЪ .реГГпипі) 

ЬаЬсп. 
©іг юсг&сп 9№ГіФісп 

І)лЬсп. 

У васт. сапоги. 
У нихъ вши ни. 

садъ. 

У него (нея) будетъ надежда. 
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Ѵ(Ш8 ацгсх сіся іпаі- 
я о п я • 

11я (сііез) ригоиі сіея 
Пеигя. 

.Т’аигаіз (Іея ѵаеЬея. 
Ти аигаія <Іс.ч ЬгеЬія. 
II (оііе) аигаіі (Іо Гаг- 

С[ОІі!. 
Хойя аигіоп.ч (Іея гі- 

сЬеяяея. 
Ѵоия а и гі о/ <1 ея г и Ь сі п я. 
1І8 (еііея) лигаіеиі сіея 

сЬатря. 

У пасъ будутъ домы. 

У И ИХЪ будутъ ЦВІІТЬІ. 

Я н м іі л ъ бы коройь. 
Ты им илъ бы опсцъ. 
Онъ иміілъ (она им ила) 

деньги. 
Мы имиліі бы богатства. 

Пы іппѴш бы ленты. 
Оіііі 'онъ) пм или бы иола. 

бы 

31)ѵ госгМ фіиГі’г І)4І?сп. 

біе шсгЧп ЗМигіісп Ьа: 
Ьсп. 

ЗФ пмйс ІХи&с 1)дЬсп. 
Ѣи ипіг>сй @Ллгс 1>дЬгп. 
(Іг (|‘іс) ішийс @с(0 І)аЬсп. 

ХВіг гойгОсп ОІсіфС^итсѵ 
баЬсп. 

Зі'г тигЬсСЯЗапЬсг ЬаЬеи. 
@іс іѵииосп §сІЬсс фаЬсп. 

•ЯГ 

Ипо 8 (ЕНГ, 

ІІп Ггеге, 

ІТп аті. 

ІІп ѵоіяіп, 

Г) ея с п Га и Ія, 

Пи соияіп, 

ІІпе сойяіпс, 

Ни пеѵеи, 

ІІпе піесе, 

Бея ІаЬІея, 

1)08 сЬаіяея, 

Боя тігоігфя, 

Пп сЬеѵаІ, 

Б и Гготдце, 

Бея роиіея, 

Бея ѵеггея, 

Бо Іа Ьіеге, 

Бс Іа яаіасіо, 

Боя по і ч. 

Бея сопсотЬгся, 

Боя Г0808, 

Боя Іиіірея, 

Боя (ЕІИеія, 

Боя сіііепя, 

Боя тагсЬатІіяея, 

Боя 1>а$, 

Боя ІеМгев, 

Би раііі,- 

Би Ьеигге, 

Боя Ывсиіія, 

Аі-іе ипо зпеиг? 

А 8-Іи і іи Ггеге? 

А-І-іІ (оііе) ші аті? 

Лѵопя-поия и и ѵоіяіп? 

Аѵсх-ѵоия (Іоя епГаиІя? 

ОпІ-іІя ГеІІоя) ип сои- 

8 І П ? 
Аѵаів^е ииесоияіпе? 

IV. 
сестра, 
братець, братъ, 
другъ, 
сосіиъ, 
дътіі , 

двоюродный братъ, 
двоюродная сестра, 
племянникъ, 
племянница, 
столы, 
стулья, 
зеркала, 
лошадь, 

сыръ 
курицы, і 
с га капы, 
пиво, 
салатъ, 
оръхи, 
огурцы, 
розы, 
тюльпаны, 
гвоздика, 
собаки, 
товары, 
чулки, 
письма, 
хл і»б ь, 
масло, 
сухарй, 

Есть ли у меня сестра? 
Есть ли у тебя братець? 
Есть ли у него (нея) другъ? 
Есть ди у пасъ сосйдъ? 
Есть ли у пась дбги? 
Есть ли у нихъ двоюродный 
братъ? 

Была ли у меня двоюродная 
сестра?* 

сіпс ©фи>с(1сг. 

сіп 

сіи $гоип&. 

ст ОЬіфІчт, 

ЖтпЪгп 
сіп ФсСГсг. 

сіпс і5е«(піс^Жіі1)тс. 

сіи ЧІе(к. 

сіпс 'ЛіфГс. 

ІіГік. 

0ги1)!с. 

©еЬыці. 
сіп фтсѵЪ- 
к V 1Г- 
•ТѴиТѵ» 

>>и1)псг. 
©ЙГсг’. 

ЯМсг. 

6д(дГ. 

Ше. 

Ф_игШЬ ЗТоіси. 
Хиірсп. 
ЭДІСеп. 

»5ГОс, 
Жигсп» 
вспітрк. 
Ягісіс. 

$ГОІ>, »ГОГ. 
ЗЗиГГсѵ. 
рШСІЧСГЖ 

фдЬс іф сіпс ©фтейег? 

.$д№ Ьи сіпсп аЗгийсг? 

6дГ еѵ (|Іе) сіпсп Ягеиий? 

флЬсп п)іс сіпсп ОІлфЬлг? 

>)дЬсГ іт Яіпдсг? 

фдЬсп |іс сіпсп ШГсг? 

$лШ іф сіпс СоиГиК/ 

Эдикте? 



Аѵаіз-Іи ип ѵіеѵси ? 
Аѵаіі-іі (еііе) ипе 

піёсе? 
Аѵіопз-поизсІезІаЫез? 
Аѵсж-ѵоиз (Іе.ч сНаізсз? 
А ѵаіепі-ііз (еііся) сіез 
ШІГ0ІГ8? 

Еиз-)е ип сііеѵаі. 
Еиз-Іи (Іи Ггота$е? 
Еиі-іі (еііе) <1е8 ропіез? 
Ейтез-поиз (Іез ѵсггся? 
Ейіез-ѵоііз «Іе Іа Ьіёге? ѴЕигепІ-іІз (еііез) (Іе Іа 

ваіасіе? 
Аигаі^е сіез поіх? 
Аигаз-Іи сіез сопсогп- 

Ьгсз? 

Аига-І-іІ (еііе) сіез го- 
зез ? 

Аигопз-поиз сіез Іиіі- 
рС8? 

Аиге/ѵоизсіезозіііеіз? 
Аиг&Ът-іІз (еііез) (Іез 

сЬіепз ? 
Аигаів-)с (Іез шагсЬап- 

сіізез? 
А и га і з-іи сіез Ьаз ? 

АигаІІ—П (еііе) сіез ісі- 
Ігез? 

Аигіопз-поиз (Іи раіп? 
Аигіс/-ѵои8 (Іи Ьеигге? 
Аигаіепі-ііз (еііез) сіез 

Ьізсиііз ? 

Пылъ ли у тебя племянникъ? Ьи сіпсп *Йс(рЧ1? 
Пыла ли у него (нея) племя»- фдССе сг ((іе) сіпс ЗКфГе? 
пица? 

Пыли ли у насъ столы ? 
Пыли ли у васъ стулья? 
Ныли ли у нихъ зеркала ? 

одГГеп шіг чГіГ.Ье ? 
Одггег ІЬг ѲгГіЬІс? 

.фдГГсп (іе вріезсІѴ 

Ныла ли у меня лошадь ? 
Было ли у тебя сыру? 
Ныли ли у него (нея) курицы? 
Ныли ли у насъ стаканы ? 
Ныло ли у васъ пиво ? 
Вылъ ли у нихъ салатъ ? 

.ГздГГе ІсЬ сіп <Р(ег&? 
пдГГсіТ Ьи ДяГс? 
одГГе сг ((іе) си'іЬпсг? 
ОлГГсп шіѵ ©ІдГег? 
гиггеС іЬг ЗЗісг? 
фдГГеп (іе ©дідс? 

Пудутъ ли у меня орпхн ? 
Пудутъ ли у тебя огурцы ? 

ІВегЬе іф ЗйіЦс&аЬеп? 
НЗігіІ Си ©игіеп ОлЬсп? 

Пудутъ ли у него (нея) розы ? ІВіѵЬ ег(|7е) ШоГеп ОдЬсп? 

Пудутъ ли у насъ тюльпаны ? 

Пудетъ ли у васъ гвоздика ? 
Пудутъ ли у нихъ собаки? 

ФегЬсп шіг Хи(рсп Ьд- 
Ьсп? 

ИЗсгМ і()ѵ ЗМ?еп ІыЬеп? 
Шег^еп (іефипОс І)дЬеп? 

Пыли ли бы у меня това¬ 
ры ? 

Пыли ли бы у тебя чулки ? 

Пыли ли бы у него (нея) 
письма? 

Ныло ли бы у насъ хлѣба ? 
Ныло ли бы у васъ масла ? 
Пыли ли бы у нихъ сухари? 

ЯЗигЬе іф 'ИЗлдгсп 1)д= 
Ьсп? 

ИЗигЬеіІ Ьи @№итр[с 
ІыЬеп? 

ШигЬе сг ((іе) Фгісіе 1)д? 
Ьеп? і 

•ЛЗигЬсп шіг ЗЗгоЬ ІыЬеп ? 
ИЗигЬсГ іЬг ОЗиГГег ІыЬеп? 
ИЗигЬеп (іе ЭпнеЬлсГсп 

ІыЬеп? 

І)ез тоисЬоігз, 
I)сз ]аггеІіёгез, 
Юсе зоиііегз, 
І)ез Ьоисіез, 
|)ез сЬареаих, 
Лез дапіз, 
ІІп рсщпе, 
Лез Ьоііез, 
ІІпе іпопігс, 
Цпе ІаЬаІіёгс, 
Лез зегѵіеіісз, 
1)е Іа гесоппаіз- 

запсе, 
ІІп ІіаЬіІ, 
І)ез сагІез, 
1)ез гісііеззез, 
Ли Иіё, 
1)и саГе, 

V. 

платки, 
подвязки, 
башмаки, 
пряжки, 
шляпы, 
перчатки, 
гребень, 
сапоги, 
часы, 
табакерка, 
сялфёі'ки, 
благодарность, 

платье, 
карты, 
богатства, 
чай, 
коФе, 

Ѳфпир(Гііі>ег. 
0Ггшпр(ЬдпЬсг. 
0ф«Ьс, 
©Фпдііеп. 
фііге. 
#дпЬГ4иіІ)с. 
сіп &<иши. 
8гіеге(. 
еіпе ІІЫ. 
сіпе ХдЬд($Ьо(е. 
ѲегиіеГГсп. 
ЭдпНыгесіг. 

сіп ААІсіЪ. 
ДдгГсп. 
ОЬ’іфСЬишег. 
(II) ее. 
&д((се. 



1)» Й11СГ0, СЛХЛрЪ, ЗтГсс. 
1>сз атіз, друзья. фгеипЬс. 
Ни іаічііп, 
І)ез Ілпшзз, 

сад ь, сіи (ФлсГсп. 
слезы, ХЬслпсп. 

І)ез аімісоіз, абрикосы, ЗГргіГоГсп. 
1)ез рЛсІісн, персики, фйгІіФс. 

ЭДсІопеп. І)С8 ШСІОПЯ, ДЫНИ, 

1)0 Іа Гкзгіё, гордость, ©ГОІ*. 
Не гозяіцпоі, соловей, &іс 'ЙдфГирШ. 
1)08 Г083ІЗІІ0І8, соловьи, ')}лфСіі}лЦсп. 
І)С8 ЗОГІГІЗ, 

1)о8 ѵасЬез, 
ЧИЖИКИ, ЗсііЪлс. 
коровы, ЯА()С. 

І)с8 ріце’опз, голуби, НаиЬеп. - 
ЦС8 СІеГз. ключи, @Л)ІиіТсГ. 

Ло п’аі рая <1с июи- 
СІ10ІГ8. 

У иена иѣгь платковъ. ЗФ йлЬс Геіпе ©фпир(? 
гГиіп’г. 

Ти п’аз раз <1о іаггс- 
ІІ0Г08. 

У тебя пѣгъ подвязокъ. ВиЬлА Геіпе вГгитрт: 
ЬапЪег. 

11 (сііе) іГа раз <1е зои- 
ІІ0Г8. 

У него (нея) нѣтъ башмаковъ. (2с ((іс) 1)лГ Геіпе ©фи()с. 

N0118 п’аѵопз раз <1е 
Ьоисіез. 

У пасъ нѣтъ пряжекъ. Шс ЬаЬсп Геіпе ©сЬпаН 
Ісп. 

Ѵоиз іГаѵег раз (Іс 
сКареаих. 

Из (еііез) іі’опі раз (1с 
§ап1з. 

У пасъ нѣтъ шляпъ. ЭДс 1)л!кТ Геіпе .риГс. 

У нихъ пѣгъ перчатокъ. ©Іс 1)лЬт Геіпе флпЬ-* 
Гфийе, 

1с и’аѵаіз раз (1с 
реі^пе. 

Ти п’аѵаіз раз (1с ЬоГ- 
(08. 

У меня не было гребня. ЗФ 1>аСГс Геіпса Яапші. 

У тебя не было сап о гопъ. ®и 1)лСГс|1 Геіпе ©Гіс(е(. 

И (оііо) п’аѵаіі раз с!о 
ІПОПІГС. 

У него (нея) нс было часовъ. (2с ((іс) 1)лГГс Геіпе Ш)С. 

Хоиз п’аѵіопз раз сіе 
ІаЬаІісге. 

У насъ не было табакерки. •ЗВіс 1)лГГеп Геіпе Хлг 
ЬлГбОоГс. 

Ѵоиз п’аѵіс/ раз <1с 
зегѵіеііез. 

У пасъ не было салфетокъ. 31)С ЬлКсе Геіпе ©сс= 
оісГГеп. 

Из (сііоз) п’ауаіепі раз У нихъ не было благодарно¬ ©іс Іысгеп Геіпе ЭлпН- 
(Іс гесоппаізяапсс. сти. ІисГеіГ. 

Ло п’еия раз ип ЬііЬіІ. У меня не было платья. ЗФ ЬлГГе Гсіп Я(еі&. 
Ти п’еиз раз (Іс сагіоз. 
И (оііо) іі’оиі раз (Іс 

гісіюззез. 

У тебя не было каргъ. Вц 1)лГСс(1 Геіпе ЯдсГеп. 
У него (нея) не было богатеть. (2с (НО ІыГГс Геіпе Шфг 

И)іітсс. 
Хоиз іГсиіпоз раз (Іе 
Иіс. 

У насъ ие было чіію. ЯВіс 1) л Г Ссп Геіпеп ?Цсе. 

Ѵоиз п’сйіез раз (Іо 
ЦусаГё. 

У вазъ не было коФе. ЗЬс 1)«ГГсГ Гсіпсп Яа(тсс. 

Из (еііез) п’сигепі раз 
(Іо зиегс. 

У нихъ не было сахару. ©іс 1) л С Геи Гсіпсп ЗисГсг. 

Ло ц’аигаі раз сі’агпіз. У меня ие будетъ друзей. ЗФ шеѵЪе Геіпе ЗсеипЬе 
1)лЬеп. 

Ти и’аигаз раз (іс іаг- 
(ІІП. 

У гебіі нс будетъ сада, Ви шіеіі Гсіпсп (ЗлсГеп 
1)лЬсп. 

И (оііо) п’аига раз (Іо 
Іаппез. 

У него (нея) ие будетъ слезь. (2с (|іс> иней Геіпе Зфсл* 
псп 1)лЬсп» 

Хоиз п’аигоиз раз сі’а 
Ьгісоіз. 

У иась не будетъ абрикосовъ. ЯВіс гоесОеп Геіпе 5(рсі- 
ГоГеп І)аЬеп. 



Ѵоиз п’аигег рае <Лс 
рёсЬез. 

Из (еііез) п’аигоііі ран 
<іе теіопз. 

10 п'аигаіз раз (1е 
Пегіё. 

Ти п’аигаіз раз (Іо гоз- 
ЗІЦПОІ8. 

11 (оііе) п’аигаіі раз (Іо 
80ГІІ18. 

N0113 п’аигіопз раз (Іо 
ѵасЬез. 

Ѵоиз п’апгіе/ раз (Іо 
рідеопз. 

Из (еіісз) и’аигаіспі рая 
(Іс сіоГз. 

У пасъ не будетъ персиковъ. 

У нихъ не будетъ дынь. 

У меня не было бы гордости. 
г» ,• цмі 

У тебя не было бы солонь- 
ёпъ. 

У него (нея) не было бы чіі- 
жикопъ. 

У насъ по было бы коронъ. 

У пасъ не было бы голубей. 

У нихъ не было бы ключей. 

.■иіт’ѵЭ *>гь 1 (м{) 

І)оз аззіеИез, 
І)оз сопіеаих, 
])ез сиіііегз, 
1)с Іа рошігс, 
Поз ісізеаих, 
Пп гпігоіг, 
1)08 гиЬапз, 
ІІпе гёсотрепзс, 
Пн сагоззе, 
Нію ріасе, 
ІІпс роизіоп, 
IIи соСГге, 
І)оз сііаікіеііогз, 
1)08 сЬашІсІІоз,' 
Без Ьои^іез, 
Без аіоисііез, 
Поз регпмзрісіз, 
І)о Іа тёііесіііс, 
І/озрогапсс, 
Ьа Ьоіііс, 
1)0 Глгцепі, 
І.о ргіпіетря* 
ІУёІё; 
Ь'Іііѵег, 
ІТпс ріре, 
Цп Геи (ГагІіПсо, 
1308 (І088ІПЗ, 
Без Іеггез, 
1)08 Ігоиреаих, 
Поз Ьуоих, 

Х’аі-іе р;І8 (Іс* Л88ІСІ- 
ІС8? 

N'««—111 рая <1е8 сои- 
Іоаих ? 

іѴа-І-іІ (оііо) раз (ІС8 
сиіііегз ? 

VI. 
тарелки, 
ножики, 
ложки, 
порохъ, 
ножницы, 
зеркало, 
лепты. 
награжденіе, 
карета, 
мѣсто, 
пенсія, 
сундукъ, 
ІІОДСвѢчпИКН, 

сальныя свѣчи, 
восковыя свѣчи, 
жаворонки, 
попугаи, 
лекарство, 
надежда, 
стыдъ, 
деньги, 
весна, 
л кто, 
зима, 
трубка, 
Фейерверкъ, 
рисунки, 
помѣстья, 
стада, 
драгоцѣнности. 

Нѣтъ ли у меня тарелокъ? 

Нѣтъ ли у тебя ножиковъ? 

Нѣтъ ли у него (иеяі ложекъ? 

госгЬсГ Геіпс фг7г(іфе 
^ ІцЬсп. 
Ѳ;с госг&сп {сіпс 9??с(0г 

псп (цЬсп. 
ЗФ пшгйс Гсііісп 

1)лЬсп. 
Эи «ипЯсЦ {сіпс ЭДафг 

ііааііеп 1)лІЧ’п. 
(5г 0*іс) тнгЬс {сіпс $сЬ 

\і;с 1)аЬсп. 
‘ГОіг пжгОсп {сіпс Ийік 

ЬлЬсп. 
уІ>г шигЬсГ {сіпс ^аиЬсп 

ІыЬеп. 
&.с шйг&сп {сіпс Ѳф(и(Ѵ 

(сі І)аЬсп. 

ХсИсг. 
ЭДс([сг. 

фиіосг. 
Мс вфссгс. 
сіп врісікі. 
ЯЗлпЬсг. 
сіпс ЯМоОпипд, 
сіпс ЗшГфс. 
сіп ф(Л$, сіпс вГі'ЙС. 
сіпс фспі'іоп. 
сіп .ѵиііеп. 
ѴсиФгсг. 
^лЦІісЬГс. 
©лф&ІіфГс. 
Ясгфсп. 
фдрадаіеп. 
0(г}спсі. 
Мс .&о(тпипі). 
Мс ѲфлпЬс. 

Ьсг $ги()Пп$. 
Ьсг вопипсѵ. 
Ъсг даіпГсѵ. 
сіпс $аЬд{йртс((с; 
сіп ^сиешсгГ. 
Зсіфпип4сп. 
©ІІГСГ. 
.бссгСсп. 
ДоіНчіѵГсіГсп. 

?>аЬс іф Гсіпс ІсИсг? 

фа(7 Ьи {сіпс 9Йс([іт? 

Ѵ>лГ сг ((іс) Гсіпс ?6(|с(? 



К’яѵопя-поиз рая <1е Іа 
рошігс ? 

№аѵсг/-ѵои$ рая ііен сі- 
яеаик? 

Х’опі-іія (еііея) рая ип 
тігоіг ? 

ІѴ'аѵаія-іе рая <1ея ги- 
Ьапя ? 

Х’аѵаія-Іи раз ипс гё- 
сотрепяе ? 

ІЧ’аѵаіІ-іІ (еііе) рая ип 
сагояяе? 

Х’аѵіопя-поия рая ипе 
ріасс? 
Ѵаѵіе/-ѵоия рая ипе 
рспяіоп ? 

Х’аѵаіепі-іія (еііея) рая 
и и соІГгс? 

Х’еия-'р* рая (Іея сЬап- 
(Іеііегя? 

ІЧ’еия-Іи рая (Іея сііап- 
(Іеііея? 

ІЧ’еиІ-іІ (еііе) рая сіся 
Ьоиціея? 

Х’ейтся-поия рая ііея 
аіоиеііея? 

Х’сГЛся-ѵоия рая (Іея 
репчхціеія ? 

М’сигепі-іія (еііея) рая 
(1с Іа тёсіосіпе? 

Х'аигаі-іе рая Гсярё- 
гапсе? 

Х’аигая-Іи рая Ьопіе? 

III»тъ .іи у пасъ пороха? 

НЬтъ ли у пасъ ножницъ? 

НЬтъ ли у нихъ зеркала ? 

Не было ли у меня лептъ ? 

Не было лн у тебя награжде¬ 
ніи? 

Не было ли у него (поп) ка¬ 
реты? 

Не было ли у пасъ места? 

Не было лн у пасъ пенсіи? 

Не было лн у нихъ сундука? 

Не было ли у меня шанда¬ 
ловъ? 

Не было ли у тебя сальныхъ 
свѣчъ? 

Не было ли у него (ней) вос¬ 
ковыхъ свѣчъ? 

Не было ли у насъ жаворон¬ 
ковъ? 

Нс было ли у васъ попугаевъ? 

Не было ли у нихъ лекарства? 

Не будетъ ли у меня надеж¬ 
ды ? 

Не будетъ ли тебіі стыдно? 

Х’аига-І-Л (еііе) рая сіе 
Гагдспі? 

іѴаітшя-поия рая 1с 
ргіпіешря? 

Х’аигсг-ѵоия рая Гёіё? 

Нс будетъ ли у него (пел) де¬ 
негъ? 

Не будетъ ли у насъ весны;? 

Не будетъ ли у васъ .і’бта ? 

іѴаигопМІя (еііея) рая 
Пііѵсг? 

іЧ’аигаія-іе рая ипс 
ріре ? 

Х’аигаія-Іи рая и и Геи 
(РаіЧіГісе? 

Х’аигаіІ іі(еііе) рая сіся 
(ІОЯЯІПЯ? 

Х’аигіопя-поия рая (Іея 
(сггся? 

Х’аигіс/'Ѵоия рая ас я 
Ігоиреаих? 

N ’а и га і сп I - і I я (сП ея) 
рая (Іея Ьцоих? 

Не будетъ ли у нихъ зимы? 

Не было ли бы у меня труб¬ 
ки ? 

Не было ли бы у тебя Фейер¬ 

верка ? 
Не было ли бы у него (ней) 
рисунковъ? 

Не било ли бы у пасъ по¬ 
мѣстье пъ ? 

Не было ли бы у васъ стадъ? 

Не было ли бы у ним. драго¬ 
цѣнное гей? 

флЬсп шіг Ісіп фиіосг? 

СыЬсГ іЬѵ Ісіпс вфееге? 

#лЬсп Гіс Ісіпсп вріеізеі? 

фдКс ісі) ісіпс ФдпЬсг? 

.раІГсЛ Іи Ісіпс 93с(сІ)г 
пип^ ? 

•фдГГС СѴ (|І0) ІСІ ПС ДиГ: 

ГѵЬе? 
фаКсп гоіг Ісіпсп 

раіісі І1)г Ісіпс фсп(ксл ? 

фдГГеп Гіс Ісіпсп Да(1сп? 

фаИс іф Ісіпс ЯсифГсг? 

фдКсіТ іи Ісіпс 
1ісі)Гс? 

Ѵ>лКс сг (Гіс) Ісіпс Фас№ 
ІіФГс? 

фдггеп шіѵ (сіпс І’сгфсп? 

фаНсІ іЬг Ісіпс фдра* 
іКІСП? 

фаГГСП ГІС ІСІПС ЗІГ&СПСІ? 

Фсгіс іб Ісіпс фо(|пип4 
ЬлЬсп? 

•ІБіѵіІ Іи Ііф піфі ГФл-- 
шеп? 

‘ЗБігІ сг (Гіс) Ісіп ®е!& 
ЬлЬсп? 

ЛЧ’ГІСП ШІГ ІСІПСП §ТИІ): 
ііііі) ЬлЬсп? 

ІРсѵІсГ ІІ)Г Ісіпсп вот: 
тег ЬлЬсп? 

ОВегІеп Гіс Ісіпсп Фііѵ 
гсг ЬлЬсп? 

ЯВіігІе ісі) Ісіпс ХлЬлІб 
ѴІеііс ЬлЬсп? 
ШгісіТ Іи Ісіп фена** 

пнчгі ЬлЬсп V 
ІВиѵІс сг (Гіс) Ісіпс рСІфг 

гдіп^сп ЬлЬсп? 
•ЯМігІеп гсіг Ісіпс ѴапІ.- 

лйгег ЬдЬсп?. 
ЛЧ'іѴІСГ І1)Ѵ ІСІПС $ССГ: 

Ісп ЬлЬсп? 
ІВіігісп Гіс Ісіпс До|Ъ 

Ьлѵісігсп ЬлЬсп? 
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VII. 

Віеп аізе, 
8іпеёгс, 
Оссирё, 
Тітіііе, 
АііпаЫе, 
8игргія, 
ТгапциШе, 
Расііё, 
Соизіапі, 
Сигіеих, 
Сопіспі, 
ІЗіІідепІ, 
Рагеязеих, 
Оапдегеих, 
ІІеигеих, 
8аѵапІ, 
Ёсопоте, 
Епѵіеих, 
Ёк'регі, 
МаЫе, 
8изресІ, 
Тгоійрё, 
Раііциё, 
СараЫе, 
8ёѵёге, 
ІшрІасаЫё, 
(гёпёгеих, 
Ріііёіе, 
ІІигпаіп, 
МаІЬеигеих, 

радъ, 
откровенный, 
занятый, 
бОЯЗлГіПЫЙ, 
любезны й, 
удивлённый, 
спокойный, 
сердитый, 
ПОСТОЯННЫЙ, 

любопытный, 
довольный, 
прилежный, 
лѣнивый, 
опасный, 
счастливый, 
учёный, 
бережливый, 
завистливый, 
опы гный, 
бол мібіі, 
подозрительный, 
обманутый, 
измученный, 
способный, 
строгій, 
и су мол ймый, 
великодушный, 
вѣрный, 
ч ел о вѣ кол іо б и в ы и, 
несчастный, 

ігрі). 
аиггІфГц. 
ЬсПЬлгГЦГ. 
(игфгГат. 
ІісЬспйтигЬій. 
сгіЫтГ. 
гиічд. 
атясЬгафГ.. 
ГгдпОрдг'г. 
паціегія. 
цитпереп. 

Гаи(. 
ЗсМЬгИф; 
йВісПіф. 
йсісЬгі. 
ГрдгГдт. 
псіоіГф. 
ссГаідеп. 
Ігап{. 
ѵегЭаФ(і&. 
дсЬшГФГ, ЬсГгсмсп. 
егтиРеГ. 
(аЬій. 
ІІпэд. 
ипегЬіМіф. 
^го§тисі)ід* 
Ггси. 
тепГФспГгсипМіф. 
ипіІйсИіф. 

Іс 811 із Ьіеп аІ8е. 
Ти С8 8і псёго. 
II С8І оссирё. 
ЕІІс 081 оссирё с. 
N0118 80ШГПС8 ІІІПІСІС8. 

Ѵоиз ёіез аітаЫез. 
IІя 80 ПІ 811ГрГІ8. 

ЕІІС8 80ИI 8игрГІ808. 
Л’ёіаіз Ігап(ціШс. 
Ти ёіаів ГасЬё. 
П ёіліі сопзіапі. 
КИо ёіаіі сопзіапіе. 
Хоиз ёііопз сигіеих. 
Ѵоиз ёііс/ С0ПІСИІ8. 

На ёіаіепі <Ші«впІз. 
Еііезёіаіепісіііізепіез. 
10 Гия рагеязеих. 
Ти Гия сіаидегеих. 
11 Гиі Ьсигеих. 
ЕИс Гиі Ьеигеизе. 
Хоиз Гйтез заѵапіз. 
Ѵоиз ГіНоз ёсопотез. 

Я радъ. 
Ты огкровсиеиъ. 
Онъ заня гь. 
Она занята. 
Мы боязливы. 
Им любезны. 

Они удивлены. I 
Онѣ удивлены. \ 
Я былъ спокоенъ. 
Гм былъ сердитъ. 
Онъ былъ постояненъ. 
Она была постоянна. 
Мы были любопытны. 
Ны были довольны. 
Они были прилежны. ( 
О яіі были прилежны. | 
Я былъ лѣпивъ. 
Ты былъ опасенъ. 
Онъ был ь счастливъ. 
Она была счастлива. 
Мы были учёны. 
Вы были бережливы. 

ЗФ Ып тгоЪ. 
Ѣи ЬііІ РГТ^ІНТѴ^. 
(Гс і|1 ЬсГѣлтгіі]С. 
5іс іГг ЬеГфлтдГ. 
йМс ГіпО ГигфіГат. 
30 г ГсЮ Іі.е&спйишгОіа. 
&іс (то .сгіілипи 

ЗФ иыс с и 1) і і]. 
ѣи тдѵІІ аиикЬгдфГ. 
(2г тле ГгапМыГг. 
&іс шдс ?1:аиМ>дгг. 
НМс иыгсп тицісгіѵЗ. 
Зрс таѵеС &и(пе&сп. 

тдгсп 0еі(ні]. 

ЗФ тле {аиС 
І)и тлей деглІ)г(іф. 
(*г тле дІйсМіф. 
біе тле оІйсМіф. 
ТВіс тдгсп і}сісі)сГ. 
31)с тдгеГ ГряѵТат. 



ІІ8 Гигепі спѵісих. 
ЕПев Гигепі спѵіеизез. 
Л с 8сгаі ехрегі. 
Ти яств гпаіасіс. 
11 вега яивресі. 
ЕНс яега зивресіе. 
N0118 8сгоп8 Ігогпрёз. 

Ѵоия ясгсх Гаіідиёз. 
1 Ія (еііез) 8СГОПІ са- 

раЫсз. 
Лс яегаія зёѵёге. 
Ти 8егаІ8 ітрІасаЫс. 

И яегаіі дспёгеих. 

ЕИе яегаіі дёпёгеизе. 

N0118 зегіопз Гкіёіея. 
V0118 8СГІСХ Ішшаіііз. 

118 зегаіепі таІЬеи- 
гсих. 

Е1ІС8 ясгаіені таіііеи- 
ГС118С8. 

Могіезіе, 
ІпсараЫе, 
Ішіосспі, 

Сегіаіп, 
ГаѵогаЫе, 
РпН, 
Еісг, 
КІаМоиг, 
ГаіЫе, 
I пяоисіапі, 
ТгІ8Іе, 
Огаѵе, 
ТІаЬіІе, 
IІІ118ІГС, 
АИепІіГ, 
ІшрагГаіІ, 
Мёіапсоіиріе, 

Л іі8 Іе, 
Тгашрііііе, 
ГаЬогіеих, 
Вон, 

Шііе, 
Гегніге, 
Соигацеих, 
Оріпіаігё, 
Тёіпёгаіге, 

Они были паписта ним. > 
Она бьіліі завистливы. I 
Я буду биытеігь. 
Ты будешь 66 іенъ. 
Онъ будетъ подозрителенъ. 
Она будетъ подопригельна. 
Мы будемъ обмануты. 

Вы будете измучены. 
Они (онѣ) будутъ Способны. 

)\ былъ бы строгъ. 
Ты былъ бы неумолимъ. 

Онъ былъ бы великодушенъ. 

Она была бы великодушна. 

Мы были бы п’брпы; 
Вы были бы человѣколюби¬ 

вы. 
Оип были бы несчастливы. 

Онъ были бы несчастливы. 

Ѳіс шаѵсп псіМГф. 

34> шсгЬс сгГлІргсп Гсіп. 
Ъи шігіТ Ігапе Гсіп. 
(*г п>ігО осгЬаѵЬііа Гсіп. 
0іс шігЬ есгОлсЫц Гсіп. 
Юіг шсгйсп ІнЧгсцсл 
шсгЬсп. 

ЗЬг шсѵЬсг сгпшйсГ Гсіп. 
ёіс шсгйсп Га*ои Гсіп. 
ЗФ пшгйс Гіѵспл Гсіп. 
І)и шигЬсЯ: ипсгЬіШісІ) 

Гсіп. в 
(*г шигЪс дгортйіЬід 

Гсіп. 
Ѳіс шигЬс дгс|ітиГві$ 

Гсіп. < 
*7Віг пшгЬсп Ггси Гсіп. 
31)с гойг&сГ тспГфсп: 

ГѵсипМіф (сіп. 

0іс тйг&сп 
Гсіп. 

ипдІіісГИф 

VIII. 
скромный, 
неспособный, 
нс в Гінпый, 
увѣренный, 
благосклонный, 
ГОТОВЫЙ, 

гордый, 
ЛЬСТИВЫЙ, 

слибый, 
безпечный, 
печальный, 
лажный, 
искусный, 
знаменитый, 
пнііматёльный, 
несовершенный, 
грустный. 
сира вед л ивыіі, 
спокойный, 
трудолюбивый, 
добрый, 
полезный, 
нужный, 
мужественный, 
упрямый, 
отважный, 

ЬсГ^сіЬсп. 
ипГйЫі). 
ипГфиІйід. 
ѵсѵГкЬсгГ. в 
іігпсі^г, іртіііі). 
кггіѵ), ЬсгсіГ. 
»оц; 
сіпГФтсіфсІпЬ. 
ГсЬпыФ. 
Гогііспісб. 
Сглігіі). 
сгпіТ. 
дсГсЕІсГІ. 
Ьсѵиі) ті. 
аигтсгІГат. 
ттЧІГоттсп. 
тсІлпфсІіГф. 
(}СГСІ)Г. 

агЬсігГлт. 
лиг. 
пй($(іФ» 
ілгг. 
тигьц. 
сіцспиппі*). 
ЙІІЖ. 
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8иІ8-іс щойеяіе? 
Ея-Іи імсараЫс? 
ЕяЫІ іпиосепі? 
Еяі-еііе ішюсепіе? 
8агпше8-по»я сегіаіпя? 
Ёіея-ѵоия ГаѵогаЫез? 
80ПІ-ІІЯ рГЙІЯ? 
8 о и 1-с Нея річНея? 
Ёіаія^е П(5г ? 
Ёіаія-Іи Яаііеиг? 
Ёіаіі-іі ГаіЫе? 
ЁІаіІ-еІІс ГаіЫе? 
Ёі і опя - пои8 і изо и— 

сіапія ? 
ЁІІС7-Ѵ011Я ІГІ8ІС8? 

ЁІаіепИІя (еііез) §га- 
ѵея? 

Рия^е ЬаЬіІе? 
Бия-Іп іііияігс? 
Киі-іі аМепІіГ? 
Гиі-еііе аМепІіѵс? 
Ейтея- поиз ішраг- 

Глііз? 
Гй Іез-ѵ о и я гпёіапсоі і- 

сіиея? 
Еигепі-іія (еііез) ,)ия- 

ІС8 ? 
8егаія-іе Ігагкрііііе? 
8егая-1и ІаЬогіеих? 
8ега-1-і1 Ьоп? 
8ега-1-е11е Ьоппс? 
8егопя-і)ои8 иЩез? 
8 е ге/г ѵ о и я Іе ші гея ? 
8егопІ-іІя еоигацеих ? 
8егопІ-е11ея соигадеи- 

808 ? 

8егаія-)е оріпіаіге? 

8 е г а і 8-Іи Іё ішз г а і ге ? 
8егаіІ-Н Іітіііс? 
8егаіІ-е1Іе Іітісіе? 
8е г і о и 8-п о ия я і исогея ? 

8огіс2-ѵоіі8 оссирёя? 

8егаіспІ-і1я(е11е8) Ігап- 
(|иМ1ея? 

Скроменъ ли л ? 
Неспособенъ ли ты? 
Невиненъ ли онъ? 
Непйппа ли она? 
У о Арены ли нм? 
Благосклонны ли пы? 
Готовы .іи они? | 
Готовы ли опп? і 
Пылъ ли л гордъ? 
Былъ ли ты льстивъ? 
Пылъ ли онь слабъ? 
Была ли она слаба? 
Были ли мм безпечны? 

Были ли пм печальны? 
Были ли они (онй) важны? 

Былъ ли л искусенъ? 
Былъ ли ты аиамедійгь? 
Былъ ли онъ внимателенъ? 
Была ли она внимательна? 
Были ли мы несовершенны? 

Были ли вы грустны ? 

Были ли они (онГі) справедли¬ 
вы ? 

Буду ли л спокоенъ? 
Будешь ли ты трудолюбивъ? 
Будеп» ли от» добръ? 
Будетъ лн она добра? 
Будемъ ли мы полезны? 
Будете ли вы нежны? 
Будутъ ли онгх мужественны? 
Будутъ ли онъ мужественны? 

Былъ ли бы л унрлмь? 

Былъ ли бы ты отваженъ? 
Былъ ли бы онъ болллпвъ? 
Была ли бы она болмпва? 
Были ди бы мы откровенны? 

Были ли бы вы заилты? 

Были ли бы они (онъ) спо¬ 

койны ? 

ЯМп іф ЬеМкіЬеп? 
ЯЗиТ Си ит\іі)ііі? 
3& гг ипГФціеіді? 

№ ипГфиІоііі ѵ 
ѲіпС шіг і}гші(і ? 
бсрС ірг і]сигіі{[ ? 

Зіп^ ііс ЬсгсіГ? 

Фаг іф ? 
ФапТ Си гіпГсЬтсіфсІпС? 
Фаг гг ІсЬпмф? 
Фаг иг [фшаф ? 
Флгсп тіг Гогі}1с$? 

ФдгсГ І1)г Ггацгія? 
Фагсп |'іс гѵп|1? 

•Шаг іф о^фісГГ? 
Фа г|1 Си ЬгѵіііипГ? 

Фаг гг аиГтсНГат? 
Шаг (і'с аиттсгСГаш? 
ФйГСП ШІГ ШШОІЦОПІ: 
тгп ? 

Фа гг г Ц)Г тс(злфоІі(ф?і 

Фагсп |'іс дсгефГ? 

ФсгСс іф ѵиЫз Ггіп? 
ФігГг Си дгогігіат Гсіп? 
ШігС гг і}иг Ггіп? 
ШігС Гіг диг [сіп? 
ФсгСсп шіг пй&Пф Ггіп? 
ФсгСсГ :1)г іаггііф Гсіп? 

ШггСгп нс тцП)|д Гсіп? 

ШигСг іф сідсп|іппц 
Ггіп? 

ФигСсЦ Си Йіж Ггіп? 
ШигСг гг ГигфгГат Ггіп? 
ШигСг нс (игфГГат Ггіп? 
ШйгСсп шіг аиігіфгіа 

Ггіп? 
ШигСгГ І1)г ЬсГФаЖйГ 

Ггіп? 
ФигОгп нс ги&іі) Гсіп? 
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IX. 

Іпсопяіапі, непостоянный, 
Ітргшіспі, неосторожный. 
I шрисіспі. безстыдный, 
МесЬапІ, ЗЛОЙ, 

ІІИІІЦСИІ, бѣдный, 
Гоіі, ѵ чтнвы іі. 
ІпЬипіаіп, безчеловѣчный. 
Іінішсі, безпокойный, 
Сіаі, веселы іі, 

ГоИгоп, трусливый, 
Іпиіііс, безполезный, 
І.епі, шёл ленный. 
Епѵісих, завистливый, 
8а ѵ а пі, учёный, 
ТаііІ, непригожій, 
ИісЬс, богатый, 
Маіісісих, коварный, 
Рагеяясих, лѣнивый, 
ОЬяІіпё, упрям ый. 
Іп$ёпісих, остроумный, 

Фе по яиія рае іпсопя- Я не ненострлііёнъ. 

іапі. 
Ти п,с8 раз ііпрпиіспі. Ты не неостороженъ. 
11 п'сяі рае ішршіёпі. От» не безстыденъ. 
ЕПо п’бяі рае ітріі- Она не безстыдна. 

(ІспГс. 
Лтоия по ябтіпёя рая Мы не злы. 
тёсЬапІя. 

Вы не бѣдны. Ѵрия іГёІся рая ііиіі- 
$СПІЯ. 

Они не учтивы. } Ия нс 50Пі рая роіія. 
ЕПся не яопі рая ро- Онѣ не учтивы, і 

Ііся. 
Іо п’ёіаія рая іпЬи- Я не быль безчеловѣченъ. 

шаіп. 
Ты не былъ безпокоенъ. Ти п’ёіаія рая іікріісі. 

11 п’ёіаіі рая $аі. Онъ не былъ вёселъ. 
ЕПс п’ёіаіі рая ^аіс. Она не была весела. 
іѴоия п’ёііопя рая роі- Мы не были трусливы. 

Ігопя. 
Им не были безиолёзпы. Ѵоия п’ёііе/ рая іпи- 

1ІІСЯ. 
Они не были медленны, і Пя п’ёіаіспі рая Іепія. 

ЕПся іГёІаіспІ рая Іеп- Онѣ не были медленны. I 

Іся. 
Я не былъ завистливъ. Лс пс Гия рая спѵіеих. 

Ти пс Гия рая яаѵапі. Ты не былъ учёнъ. 

11 пс Гиі рая Іаісі. Онъ не былъ непригожъ* 

ЕПс пс Гиі рая 1 аі< 1 е. Опа не была непригожа. 
Коня пс Гйшся рая Мы не были богаты. 

ѵісЬся. 
Ѵоия пс Шея рая та- Вы не были коварны. 

Іісіеих. 

ипЬсОйпМ#. 
ип»сг[іФГіі). 
йпті'фани. 
ЬсеГнЯГ. 
лгт. 
Ьо|НФ. 
иптепГФІіФ. 
ипиіЫз* 
йсі). 
Ыіі). 
иптНѵ пибісй. - 
ІлодГат» 
псіЬіГф. 
.«сІсІ'гГ. 
І)іі(НіФ. 
ГСІФ. 
ЬсОДііІТ.^ 
І'іШІ, ггл$}С. 
сійспГіппід. 
Зі’і(ігеіФ. 

ЗФ Ии піФГ ітП’Гіаи: 
Из. 

Г и Н(і иіфГ ипті'ісМііт. 
6г і(і иіФГ ітмГФпкіГ. 
€іс іО иіфс ттчіфатг. 

•5Гіг (іпЬ піФГ ЬсСфаіг. * 

ЗЬг ГсіЬ піфГ аш. 

€іс (іпЬ гііфГ 1)6г1іф. 

Чф мг піфг тітспГФ-- 
~ Ііф. 
Ги ігпгО п:ФГ итиіяд. 
(*г ІѴЛГ ПІФГ |ГСІ). 
<2ІС П'иГ ПІФГ ІѴСІ). 
®І* Л'ЛП’П ПІФГ иіГфГ- 

ГйПІ. 
31)г пмгсГ піфГ иптф. 

0іс ігйгсп піфГ (апзГйШ* 

ЗФ гѵаѵ піФГ ікіПГФ. 
Ѣи юаѵн ніФг^Псі'ѵг. 
(ГГ IVйѴ ПІФГ ()«|НІф. 
<&іе п>аг ніФГ 1)а(Иіф. 
ТШг пнігсп піфг ѵсіф. 

ЗИ* гоаѵеГ піфг І)сі?1)й]Г. 



118 по Гигспі раз ра- 
геззеих. 

ЕПсз по Гигспі раз ра- 
гсззсизсз. 

Л с по зегаі раз оЬзІіпё. 

Ти по зегаз раз іпдё- 
піеих. 

11 пе зега раз аіпіаЫс. 

ЕПс пе зега раз аі- 
піаЫе. 

N0118 пе зегопз раз Га- 
сйёз. 

Уоиз не зсгех раз 
сопзіапіз. 

Из пе зегопі раз (Іап- 
$егеих. 

ЕПез пе зегопі разсіап- 
дегсизсз. 

Л с пе зегаіз раз си- 
гіеих. 

Ти пе зегаіз раз соп- 
іспі. 

11 пе зегаіі раз сіііі- 
Вепі. 

ЕНс пе зегаіі раз сіі- 
Іі^епіе. 

Хоиз не зегіопз раз 
ехрегіз. 

* Ѵоиз пе зсгіе/ раз ша- 
Іасіез. 

Из пе зегаіепі раз зиз- 
ресіз. 

ЕИез пе зегаіепі раз 
зизрёсіез. 

ГІЯёІе, 
ІМогІеІ, 
Ггосіі^ие, 
Раіе, 
Могпе, 
Ориіепі, 
Ог^иеіИёих, 
ОЬёіззапІ, 
КаізоппаЫе, 
Саргісіеих, 
Оиегеіісиг, 
Іпдгаі, 
Е1о(іиспІ, 

Они нс были лѣнивы. \ 

Онѣ нс были лѣнивы. ^ 

Я не буду упрямъ. 

Ты нс будешь остроуменъ. 

Онъ но будетъ любезенъ. 

Она нс будетъ любезна. 

Мы пе будемъ сердиты. 

Ііы пе будете постоянны. 

Они не будутъ опасны. > 

Опт» не будутъ опасны. ' 

Я не былъ бы любопытенъ. 

Ты не былъ бы доволенъ. 

Онъ не былъ бы прилеженъ. 

Опа не была бы прилежна. 

Мы пе были бы опытны. 

Бы не были бы больны. 

Они не были бы подозритель¬ 
ны. 

Опт» не были бы подозритель¬ 
ны. 

вѣрный, 
смертный, 
расточительный, 
блѣдный, 
угрюмый, 
богатый, 
гордый, 
послушливый, 
разумный, 
споенравимй, 
спор.і и п ы й, 
неблагодарный, 
краснорѣчивый. 

€іс ігаггп піфі (аііі, 
■ Ыбс. 

Зё> ПЧЧГ&С ПІФС СІі)ГП-' 
і'іппіі] Гсі п. 

Гн ігігА піфг дсі(ігсіф 
Гсіп. 

(!г іѵітЬ піфг ІісЬсп$ігйг: 
&ід Гсіп. 

<Еіс пчгЬ піфі ІісЬси$г 
пиітЫз Гсіп. 

агіг іѵегічп піФІ 5011113 
Гсіп. 

31)Г ПЧЧѣСі піфг ЬфіПг 
Мз Гсіп. 

ѲІС ПЧѴЬсГ. піфі ЙС[іІІ)Гг 
Ііф Гсіп. 

ЗФ ігіігЪс піфг псидіе? 
~ гія Гсіп. 
Хи іѵГіѴісіі піфГ зііГѵіс.* 

Гсп Гсіп. 
(!г пнпѣѵ піфг йсі|іід 

Гсіп. в 
€іс іѵйгЬс піФІ рсі(Нд 

Гсіп. в 
ЗГіг шпг&сп піФІ сг(аЪ- 

гсп Гсіп. 
Зі)г шіг&сГ піфг Ігапі 

Гсіп. 

€іс ігьгЬсп піфг шЫф: 
іід Гсіп. 

Ігси. 
ОсгМіф. 
осгГйпѵспЬсѵіГсІ). 
Ы<ф. 

шйгѵіГФ. 
гсіф. 
ОсЦ. 
ЙсЬогГаш. 
исгпйпйід. 
ІаипспЬатГ. 
і«пГіГф. 
ип^пІЬаг. 
ЬсгсЫ. 
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Расіііфіе, 
Гаяяа^ег, 

і\(» яііія-де рае іиіеіс? 
КЧ18-Іи рая пиіПіеи- 

геих ? 
К'сяі-іі рая рг<И? 
ІѴ-еяНсІІе рая ргёіе? 
ІЧ е я о іи шея-іюня рая 
шогіеія? 

ІѴЧіея-л о.ия рая піо- 
сіеяіея ? 

Ко 80ПІ-ІІ8 (еііея) рая 
ргосіі^иея? 

ІѴѴ‘Іаія-)е рая раіе? 
ІѴ’ёгаія-Іи рая інрпіе? 
ІѴЧіаіІ-іІ ]іая с5ри1сіі!? 
М’сІаі(-с11с рая ори- 

Іепіс ? 
ІЧЧ*Ііоіія-іюия рая ог- 

дисііісих ? 
ѴёІіе/.-ѵоіія рая оііёія- 

я а іі Ія ? 
КЧНаіепі-іІя рая іи— 

еопяіапія ? 
ІѴ'ёГаіепІ-еІІея рая іп- 

сопяіаіііея? 
ІЧе Гия-де рая гаіяоп- 

паЫе ? 
ІЧ с Гия-Іи рая Іспсіге? 
К с (’иі-іі рая саргі- 

сіеих? 
ІЧ е Гиі-еііс рая саргі- 

сіеияе ? 
IVе Гйтея-поиярав (|ие- 

геИеигя? 
IVе І'йіея-ѵоия рая іи- 

8га Ія ? 
IV с» Гш епі-іія рая Ьси- 
гсих? 

N0 ГигепГ-сИеяраяЬси- 
геияея? 

Ке «ясгаьіс рая іииіііе? 

Кеяегая-1и раяроИгоп? 
IV с яега-і-іі рая гісЬе? 
IV о яега-і-сііе рая 

гісЬе? 
ЧТе ясгопя-поия рая ёіо- 

(ріСПІЯ? 

N0 яегёх-ѵоия рая ра- 
сіГкріся? 

IVе яегопі-іія рая рая- 
яаесгя? 

ІѴс яегоііі-еііеяраярая- 
яадёгея? 

IV е ясгаія-^е рая иіііа? 

миролюбивый, 
кратковременный, 

Не вѣренъ ли я? 
Не несчастливъ ни ты? 

Не ютовъ ни оиъ? 
Не готова пи она? 
Не смертны ни мы? 

?> 
Не былъ ни я бит ленъ? 
Не былъ ни ты ) і ріомъ ? 
Не былъ пн опт» боіатъ? 
Не были ни она богата? 

Не были ни ты горды? 

(гісМісіспЬ. 
ссгдіпбііф. 

®іп ісі) пісіт( Пси? 
85і|1 Іи піфг ипьііиіііф? 

3)Г сѵ піфг ІЧѴСІГ? 
ЗІг (ІС г.ІСІ)Г ЬсѵсіГУ 
€іпГ> пчѵ піфг (кѵМіФ? 

€сіЬ ІІ)Ѵ піФГ Ьс(фсКсп? 

«ЕіпЬ (іс піфг т(фпжп-' 
Гччі(Ф? 

*ІГиѵ ій) и Ій)Г Мир? 
ЗІчиО &и пій г пціѵѵі(ф? 
9Гаѵ сг иій)Г ѵсій)? 
Ж? а г ре иіфг ѵсіф? 

ЯГЙГСП ІѴІГ ПІфГ |1с!&? 

ЗГйѴСГ ІІД піфГ вфчг* 
(ат? 

ЗГііѵсп [іс піфГ ипіч’г 
(ЫпЫз? 

ЯРлг іф пісі;I ѵсѵпипі- 

Гіі]? 
2Гйѵ(і Гн иіФГ ^іѵГІіФ? 
ЗГаг сѵ піфі ІиііпспІ)й(1? 

ЗГйГ (Іс піфГ ІіШПСП: 
1)йіг? 

ЯГдѵсп іѵіѵ піфГ &апГі(ф? 

ЗГаѵсГ іЬг піфГ ипЫП-- 
Іаѵ? 

ЗГаѵсп (іс піфг йііісШФ? 

ЗГсѵЬс іф піФГ иппиО 
(сіп ? 

2Гіѵ(1 Іи піФГ (сіі]с (сіп? 
ЗГіѵй сѵ ПІФГ ѵсіФ {сіп? 
ЗГіѵй (іс піфг ѵсіф (сіп? 

ЯГс^сп тх піфг Ьсѵсіг 
(сіп? 

ЯГсіФсГ. Цп* піфГ (гіФ 
ІісЬспЬ (сіп? 

’ЗГсѵЬсп (іс піфг ічѵ- 
ЙЙПЙІІІФ (сіп? 

агйѵ^с іф піфг піаиіф 
(сіп ? 

Не были ли вы послушны? 

Не были ли они нсностоли*\ 
ны ? І 

Не были ли онъ иепосто/ш- і 
ны? 

Не былъ ли я разуменъ? 

Не былъ ли ты нуженъ? 
Не былъ ли онъ своенравенъ? 

Не была ли опа своенравна? 

Не были ли мы сиорливы ? 

Не были ли вы неблагодарны? 

Не были ли они счастливы ?\ 

Не были ли онѣ счастливы? ' 

Не буду ли я безполезенъ? 

Не будешь ли ты трусливъ? 
Не будетъ ли онъ богатъ? 
Не будетъ ли она боіата? 

Нс будемъ ли мы краснорѣчи¬ 
вы ? 

Не будете ли вы миролюби¬ 
вы? 

Не будутъ ли они кратковре-Л 
мен и ы? I 

Не будетъ ли онъ кратковре-I 
мсииы? / 

Не былъ ли бы я полезенъ? 

Не скромны ли вы? 

Не расточительны ли они (онъ)? 

4* 
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N0 .четІ8-Іи рая са- 
раЫе? 

Хе ясгаіі-іі рая бсо- 
поте ? 

N0 .чегаіі-еііе рая есо- 
поте? 

Хе яегіопя- пои.ч рая 
ЬаЬНея ? 

Хе яегіе/-ѵоия рая аі- 
ІепІіГя? 

Хе яетіепі-іія рая 
Ьіеп-аіяея? 

Хе яегаіепі-еііея рая 
Ьіеп-аіяея? 

Но былъ ли бы ты способенъ? 

Не былъ ли бы онъ береж¬ 
ливъ ? 

Не была ли бы она береж¬ 
лива ? 

Не были ли бы мы искусны? 

Не были ли бы вы вниматель¬ 
ны ? 

Не были ли бы они рады?\ 

Не были ли бы онъ рады?' 

XI. 
СЬапіег, сЬапІе/, 
СЬегсЬег, еЬегсЬе/, 
Соирег, соире/, 
Ноппсг, сіоппе/, 
Гегтег, Геггпе/, 

пѣть, пойте, 
искать, ищите, 
рѣзать, рѣжьте, 
дать, дайте, 
запереть, заприте, 

Ріпіг, Гіпіяяе/, 
Леіег, ]е1е/, 
Саѵег, Іаѵе/, 
Мапдег, тапде/, 
Маіч|исг, 
Магсціе/, 
ІІпе сЬапяоп, 
Ѵоіге Ііѵге, 
Са ѵіапііе,: 
І.а рогіе, 
Ѵоіге оиѵгадс, 
Сея реіигея, 
Ѵоя шаіпя, 
ІЛ іі Гготаде, 
Іа ріасе, 

кончить, кончите, 
бросіпь, бросьте, 
мыть, мойте, 
кушать, кушайте, 
отмѣтить, 7 0 
отмътьте, 
пѣснь, 
ваша, книга, 
мясо, 
дверь, 
ваша работа, 
шелуха, 
ваши руки, 
сыръ, 
Мѣсто, 

СЬапіег ипс сЬапяоп. Пойте пѣсню. 

СЬегсЬе/ ѵоіге Ііѵге. Ищите вашу книгу. 

Соире/ Іа ѵіаікіе. Рѣжьте мясо. 

І)оппе/ 1с раіп. Данте хлѣбъ. 

Ооппе/-тоі сіи раіп. Дайте мнѣ хлѣба. 

Геггпе/ Іа рогіе. Заприте дверь. 

Гіпіяяе/ ѵоіге оиѵга- 
«с. 

Кончите вашу работу. 

ЗГ'ИѵЬсіІ Ьи піфі ЙЙ 
Гсіп? 

ЯГигЪе ег піфі Гра*(ат 
Гсіп? 

ЗВйѵЪс Гіс піфі т 
Гсіп? 

йРиг^сп пнг пісЫ ой?- 
тсНГит Гсіп? 

ЗйЧ'ігЬсГ іЬг піфі аир 
тсгіГлт Гсіп? 

ЯРпгЬсп (іс піфГ Ггсф 
Гсіп? 

(іпасп, Гтасі* 
ГисІн’П/ ГиФсІ. 
ГФпс^сп, Гфпсіісі. 
дсЬсп, іКЬсГ. 
осгГсМіфп, тГфІіс.- 

(ІсГ. 
спЫдсп, спЬіцсІ. 
юсгГеп, питГсІ. 
ПиіГсіч’П, 1Г»аГс1>сГ. 
с(ГсП/ С(|СГ. 
Ьспптісп, таѵіігсп. 
Ьсшсѵісі, тагСіѵсГ* 
сіп 1?іс&. 
М)г йМіф. 
Ьаб ^ІсіГФ. 
Ьіс &Ьиг. # • 
сиге (І1)гс) ЗІгЬсіІ. 
Ьіс вфаіеп. 
сиге (И)ѵс) фапЬс. 
&аГс. 
Ьег Огі, Ьег фІа&, 

ьіс егсііс. 
віпзеі (Гіпасп віе) сіп 

ЯісЬ. 
вифеі (5иег (ГиФсп віе 

31)г) $3иф. 
вФпсіЬсГ (ГФпеіЬеп віе) 

Ь<1$ $ІеіГФ. 
ѲсЬеІ (йсЬеп ^іс) Ьаб 

&ЧоЬ. 
ѲсЬсі (йсЬсп віе) тіг 

ЗЗгеЬ. 
вфіісОсГ (ГфПерсп віе) 

Ьіс &1)йг. 
(!пЬііісГ ^игс (спЬі^спвіе 
ЗМ ЗІгЬсіГ. 
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ІСІС7 ІС8 рСІИГСЗ. 

Ьаѵех ѵоз таіпз. 

Мапдсг (Іи Гготаде. 
Мапріе/ Іа ріасс. 

Ѵоиз п’аѵсг раз сЬапІё 
(1с сЬапзоп. 

II п’а раз сЬегсЬё зон 
Ііѵге. 

Из п’опі раз соирё Іа 
ѵіапёе. 

Ѵоиз п’аѵег раз (Іоппс 
1с раіп. 

Аѵех-ѵопз Геггаё Іа 
рогіс ? 

II іГа раз ііпі зоп ои- 
ѵгадс. 

Іе п’аі раз ]сіс Ісз ре- 
Іигез. 

Е11е п’а раз Іаѵс зсз 
таіпз. 

Іс пс шап$е раз (1е 
Гготадс 

Ѵоиз п’аѵех раз гааг- 
сріё Іа ріасс. 

Мепсг, тспех, 
Мопігег, топігег, 
МоисЬсг, 
Моисіісх, 
ІѴоиггіг, поиггізег, 
Оіег, 
ОІС2, 
Реі#пег, 
Реівпсг, 
Рсг(1гс, регсіег, 
Реіег, рсіс/, 
Ріаіініге, ріаідпех, 
Ріапісг, ріапісг, 
Ѵоігс зазиг, 
Ѵоіге ёсгііиге, 

Ьа сііашіеііе, 
Ѵоз зоиііегз, 
Ѵоіге сіііеп, 
Ѵоз ііѵгсз, 
Ь’епГапІ, 

Кросьте шелуху. 

Мойте ваши руки. 

Кушайте сыру. 
Отмѣтьте мѣсто. 

Ны нс пѣли пѣсни. 

Оиъ но искалъ своей книги. 

Они не рѣзали мяса. 

Пы нс дали хлѣба. 

Заперли ли вы дверь? 

Онъ нс кончилъ своей рабо¬ 
ты. 

Я нс бросилъ шелухи. 

Она не мыла своихъ рукъ. 

Я не кушаю сыру. 

Вы не отмѣтили мѣста. 

XII. 

вести, ведите, 
показать, покажите, 
сиимать, 
снимайте, 
кормить, кормите, 
убрать, 
уберите, 
чесать гребёнкою, 
чешите гребёнкою, 
терять, теряйте, 
снять кожу, снимите кожу, 
жалѣть, жалуйте, 
посадить, посадите, 
ваша сестра, 
ваше письмо, 

свѣча, 
ваши башмаки, 
ваша собака, 
ваши книги, 
дитя, 

ШхМ (шсгГеп віе) Сіе 
вфаіеп тед, 

ЯВоШі@игс(\ѵа[<І)сп@іе 
ЗЬѵс) фапСе. 

С?1ГсГ (е(]еп віе) Яа[е. 
ФетегЖ (ЬстсѵЕсп віе) 

Сіе вгсііс. 
віе ЬлЬсп Есіп 2ісС <$с-- 

(ипдеп. 
1)лГ (Ѵіп Фиф піфі 

<К(ифГ. 
віе 1)аЬсп Саб ^ІсіГФ 

ПІфГ ЙСГФПІГГСП. 
віе ЬаЬеп Саб ФѵеС піфі 

(Мп ФгоС) іісйсЬсп. 
флЬсп віеСісйф з>иік-* 
таФГ? 

(!г ЬаГ Гсгпе ЗІгЬеіГ піфі 
ЬеспСізІ. 

ЗФ ЬаЬс Сісвфаіеп піфі 
юедсюогісп. 

віе Саг і|)гс фапСе піфі 
деігаГфеп. 

ЗФ с([е Есіпсп ЛаГе. 

віе 1)аЬеп Сіе віеііе піфі 
аіііістсгГГ* 

(іфгсп, (іфѵеі. 
іецеп, іеыеГ. 
аЬрЩ}сп, ГФнещсп. 
рибег аЬ, ГФпсИдсГ. 
ійггст, (иігегі. 
гоеопсЬтсп. 
пеЬтеІ 
Гашшеи. 
ЕаттеГ. 
тііогеп, тіісгсі. 
ГФаіеп, ГсЬаІсГ. 
ЬеЕІазсп, ЬсНазсІ. 
рЦащсП/ ррапісГ. 
(!игс (31)ѵе)вфшс(1ег. 
(!иге (31)ге) вфщ.- 

Ьегеі. 
Саб ІісЫ. 
Фиге (31)гс) вфиІ;е. 
<2исг (ЗЬг) #ипС. 
(5игс (31)ге) Фифег. 
Саб ЯіпС. 
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І/еярёгапсе, 
Гея рогшпея, 
8оп та 1 Ней г, 
1)ея агІісЬапх. 

Мепе/ ѵоіге яоеиг. 

Мбпігег ѵоіге ёсгі- 
Іиге. 

Моисііе/ Іа сііапёеііе. 

Т^оиітіаяе/ ѵоіге сЫеп. 

Оіег ѵоя Ііѵгея. 

Реідпея ГепГапі. 

N0 регсіе/ рая Геярё- 
гапсе. 

Реіея Іея ротшея. 

Ріаідпег яоп таІЬсиг. 

Ріапіег фея агіісііаих. 

Ѵоия п’аѵег рая тепё 
ѵоіге яоеиг. 

Аѵе/-ѵоия шопігё 
ѵоіге ёсгііиге? 

II п’а рая тоисЬё Іа 
сЬапсІеІІе. 

II пе поиггіі рая яоп 
сЬіеп. 

II а <Нё яея Ііѵгея. 

Ѵоия пе реідпех рая 
ГепГапі. 

Коия аѵопя реічіи Гея- 
рёгапсе. 

Ѵоия п’аѵех рая роіё 
Іея ротгпся? 

Пя іГопі рая ріаіпі яоп 
таІЬсиг. 

Ѵоия іГаѵе/ рая ріапіё 
(Іея агІісЬаих. 

Рііяясг, рііяяе/, 
Роіѵгег, 
Роіѵге/, 
Ро\іг, ро\І»80%, 

надежда, 
яблоки, 
его песпастіе, 
артишоки, 

Ведите нашу сестру. 

Покажите паше письмо. 

Снимайте со свѣчи. 

Кормите пашу собаку. 

Уберите паши книги. 

Чешите дитя гребёнкою. 

Но теряйте надежды. 

Снимите кожу съ яблокопъ. 

Жалѣйте о его несчастій. 

Посадите артишоки. 

Вы не вели вашей сестры. 

Показали ли вы ваше письмо? 

Онъ не снялъ со свѣчи. 

Онъ не кормить своей со¬ 
баки. 

Онъ убралъ спой книги. 

Вы но чешете дитя гребнемъ. 

Мы теряли надежду. 

Вы не сняли кожу съ ябло¬ 
ко въ. 

Они не жалѣли о его несча¬ 
стій. 

Вы не садили артишоковъ. 

XIII. 
плоить, плоите, 
положить пёрну, 
положите перцу, 
чистить, чистите, 

Ьіе #о((пипя. 
Ьіе ЗІсрГсІ. 
(Ѵіп ЦпцІисГ. 
Ьіе ШффосТеп* 

ЗчфгсГ ©иге (пфгсп ©іе 
Зфгс) ©фгос(кг. 

рсикг (!игсп ($еідсп ©іе 
ЗЬгеп) Фгіе|. 

фи^еГ (ри^сп ©іе) Ьаб 
ѴіфГ аЬ. 

Зиггсгг <*игсп ((иНсиі 
©іс З^гсп) фипЬ. 

%фшсг (?игс (псЫпсп 
©іе 3^)(93іі(Ьсг пим. 

ЗІаттсГ (Іаттсп ©іе) 
Ьдб ЯіпЬ. 

ЯЗеНісгсГ (тіісгсп ©іс) 
Ьіе фо^пипд пісЫ. 

©сіаІсГ (Гфаісп ©іс) Ьіе 
Зісрісі. 

ЯЗеЬаиегГ (ЬсЬаисгп ©іе) 
Геіп ипзіисг. 

фращеГ (ррап^сп ©іе) 
ШіГФосГеп. 

©іе 1)аЬсп ЗЬ*е ©Фгосг 
(іег пісЫ вс(йІ)гГ. 

.^>аЬеп ©іе ЗЬ^ ©фгеЬ 
Ьсгеі дс^сізі? 

1!г 1)аГ Ьаб ѴіфГ піфі 
йсрибі. 

(!г іиГГегГ (сіпсп фипЬ 
піфГ 

(!г 1)аГ Гсіпе Фйфсг госз? 
Зспсттеп. 

©іс Ісіттсп Ьаб ЛІіпЪ 
піфГ. 

ШЧг імЬсп Ьіе фо^ття 
оегіогсп. 

©іс ЬаЬеп Ьіе 2Гср(е( 
піфг дсГфаІГ? 

©іе 1)аЬсп Гсіп ипційсг 
піфГ ЬеІІадГ. 

©іс ОаЬеп Ьіе 
!еи піфі (Гсіпе МЬ 

| іфс(?сп) зсрфдп^. 

(аіісп, (аИеГ. 
р(фггі* 
р(е(гегГ. 
\чЦ*сп, уи&еі. 



Рогіег, рогісх, нести, несите, ігадсп, ІгаскЕ 
Рипіг, рипіввех, 
Нспірііг, гетріів- 

наказать, накажите, ЬсіІѵй^сп, Ье(ігакі. 
наполнить, наполните, 

• 
ІіШсп, іпІІсГ. 

Епігег, пойти, І)СГСІПЙСІ)СП. / 
Епігег, 
Еодпег, 

войдите. <КИ І)егсіп. 
обрѣзать, ЬсГфпсіОсп. 

Борпег, обрѣжьте. ЬсГсі'ПСі^сГ. 
Біѵег, гіѵс/, заклспать, заклепай те, шпіеГсп, исгпісісЕ 
Ббііг, гбіівяе/, жарить, жарьте, ЬШсп, ЬгаГсГ. 
Еев тапсЬеііез, манжеты, Ыс фіапГфсМсп. 
Еа «аіасіс. салятъ, Ьсг ёйійг. 
V08 Ьоис1с8, ваши пр/шкп, (!игс(31)гс)вфпй(Ісп. 
Еев Іеіігез, письма. Ыс Фгісіс. 
Еев рагсввеих, лѣнивцы, Ыс Игадсп, Ыс 8йиЕ- 

(сп^сг. 
ЕС8 ѴСГГС8, стаканы, Ыс ФІаГсг. 
Еа ріите, перо, Ыс 8еЬсг. 
Еа сЬатЬге, комната, Ьйб Зішшсг. 
Ѵ08 0І1ЦІС8, ваши ногти, ' (?игс (31)гс) <Иаде(. 
ЕѲ8 СІ0118, гвозди, Ыс ЗБодсЕ 
Еа ѵіапсіе, мясо, Ьйб 81еі|ф. 

Р1І88СХ 1с8 тапсЬсііев. Плоите манжеты. $й(ГсГ ((аІГсіі біе) Ыс 
ЗНапГФеіісп. 

Роіѵгег Іа ваіасіе. Положите нерпу въ салитъ. фЬДсгГ (ркпегп біе) Ьсп 
6й(йГ. 

Роіівве/ уо8 Ъоисіев. Чистите ваши пряжки. <риреі @игс (риреп біе 
ЗЫс) бфпаііеп. 

Рогіег 1с8 Іеіігев. Несите письма. ^га^сг (ігадеп біс) Ыс 
ФгМс (огГ. 

Ришявег ІС8 рагев- 
веих. 

Накажите лѣнивцевъ. ФсПгйісГ в (Ьс(1гйкп біе) 
Ыс &гадеп. 

Бетрііввех Іев ѵеггев. Наполняйте стаканы. ЗиІІеГ ((йііел біе) Ыс 
ѲійГсг. 

Бепсіег Іа ріите. Отдайте перо, ©сЬеГ (зсЬсп біе) Ыс 8с- 
Ьсг іипкР. 

Епігег сіапь Іа сЬат- 
Ьге. 

Пойдите въ комнату. ©ерсГ (дерсп віе) іп Ьа$ 
Зішшсг. 

Бо§пег ѵо8 оіфіея. Обрѣжьте ваши ногти. ФсГФпсіЬсС Сгигс (Ьсг 
ГФпсіЬсп біс Зйсс) 
9МзеЕ 

Біѵег ІС8 с1ои8. Заклепайте гвозди. аЗсгпісісГ (тпіеіеп біе) 
Ыс ЭДадсБ 

Ноііме/ 1 а ѵіатіе. Жарьте мясо. ФмГеГ (ЫаГсп біе) Ш 
8ІСІГФ. 

Аѵсг-ѵоиб р1І88е ІС8 
тапсЬеІіев? 

Плоили ли вы манжеты? фліси біе Ыс ЭДапІ’фсЕ 
Геп йсІаІГеГ? 

.Іе гГаі рае роіѵгё Іа Я не приложилъ перну къ са¬ ЗФ раіч* Реп бйіаі піфГ 
8а1а<іс. лату. дсрИіаС? 

И п’п рав роіі 8С8 Ьои- Онъ не чистилъ своихъ пря¬ (5г 1)аГ (еіпс бфпаііеп 
СІС8. жекъ. піфі зсрирЕ 

Ѵоив п’аѵех рав рогіё 
ІС8 Іеіігев. 

Вы по отнесли писемъ. біе раЬсп Фгіс^с піфі 
(оНцсГгадеп. 

1І8 п’опі рав рипі 1е8 
рагсввеих. 

Они нс наказали лѣнивцевъ. біе раЬсп Ьіс 8аиИсп^сг 
піф г Ьс|)га^Е 

Ѵоив не гешріівве/ рав Вы не наполняете стакановъ. біе №і(еп Ые ©ІаГсг 
ІС8 VСГГС8. і піфЕ 

% 



Ѵоиз іГпѵсх раз геікіи 
Іа ріишс. 

Езі-іі епігё сіапз Іа 
сЬашЬге? 

Уоиз п’аѵе/ раз годпё 
ѵоз оп^іез. 

II п’а раз гіѵё Ісз 
сіоиз. 

К'а-І-еЛе раз гЛіі Іа 
ѵіапііе? 

8а1ег, ваіеі, 
8ёсЬег, вёсЪег, 
8еіпег, ветег, 
8ідпег, 
8І§ПС2, 
8оппег, зоппег, 
8оиШег, 
8оиГОс/, 
Тігсг, 
Тігс/, 
Тоигпег, Іоигпег, 
Ѵапісг, ѵапіег, 
Ѵеікіѵе, ѵепгіеі, 
Ье роіззои, 
Ее Ііпцс, 
Ьез паѵеіз, 
Ее сопігаі, 
Еа сІосЬе, 
Ее Геи, 
Еез гиіеаих, 
Еез сіоз, 
Ѵоз схріоіія, 
Ѵоіге сЬеѵаІ, 

8а1ег 1е роіззоп. 

8ёсЬс2 1е Ііпдо. 

8сіпс2 Іез паѵеіз. 

8і^пс2 1е сопігаі. 

8оппег Ісз сіосЬсз. 

8оиЯ1ег 1е Геи. 

Тігег Іезгісісаих. 

Вы нс отдали пера. 

Пошёлъ ли онъ въ комнату ? 
• \ 

Ны не обрѣзали папинъ ног¬ 
тей. 

Онъ ие заклепалъ гвоздей. 

Не жарила ли она мяса? 

XIV. 

солить, солите, 
сушить, сушите, 
сѣять, сѣйте, 
подписать, 
подпишите, 
зиоііпть, звоните, 
выдуть, 
выдуйте, 
задернуть, 
задерните, 
обернуться, обернитесь, 
хвалить, хвалите, 
продать, продайте, 
рыба, 
бѣльё, 
рѣпа, 
договоръ, контрактъ, 
колоколъ, 
огонь, 
занавѣски, 
спина, 
ваши дѣянія, 
ваша лошадь, 

Солі'іте рыбу. 

Сушите бѣльё. 

Сѣйте рѣпу. 

Подпишите контрактъ. 

Звоните въ колокола. 

Выдуйте огонь. 

Задерните занавѣски. 

біе 1)аЬгп Ме $сЬсг піфГ 
^игпсПк^сЬсп. 

ЗГ* сѵ іп Ьиб $№ипсг 
дсГгеГсп ? 

біе ^йЬсп 36^ ЭДазеІ 
піфГ ЬсГфпіггсп. 

(2г ЬаГ Ьіс ЭДадсІ піфГ 
юсгпісГеГ. 

фаГ (іс Ьаб ЗІсіСф піфГ 
всЬгаГсп? 

Мсп, 
ГгосГпеп, ггосГпеГ. 
(аеп, 1'асГ. 
ипгсгГФгсіЬсп. 
ипГсгГФгсіЬсЕ 
Піигсп# ІаиГеГ. 
либЫлГеп. 
НаГсГ аиб. 
іщіф'п. 
&ифсг &и. 
п>спЬеп> госпЬсГ. 
ІоЬсп, ІсЬсГ. 
мЕилсп, \н’гГаи[сГ. 
Ьсг ®іИ). 
Ьіс ЯВаГфс. 
Ьіс ШйЬсп. 
Ьсг 1$опГга<Г. 
Ьіс (^МссГс. 
Ьйб Ясисг. 
Ьіс іВсіініп^с. 
Ьсг ШГигсп. 
Сиге (ЗЬѵс) тГЪпГсп. 
<$исг (ЗфГ; Ч-Л'сгЬ. 

©аІ^сГ (Гаіэсп ©іс) Ьсп 
8'ГФ. 

&ГРЙІКІ ( Игейпсп €іс) 
Ьіс ЯВаГфс. 

©асе ((ат ©іс) Ьіс Шіи 
Ьсп. 

ШиегГфгсіЬеГ (ипіегг 
(фгеіЬсп ©іс) Ьсп Йсп- 
фгасГ. 

йіигсг (ПіиГсп ©іо) Ьіс 
©ІесГсп. 

ЯЗІаГсГ (ЬІаГсп ©іс) Ьаб 
§сисг аиб. 

Зісьсі (іісі)сп ©іс; Ьіс 
®Оіф(Ш0С 5ІГ. 



Обернитесь спином. 

Хвалите пати дѣянія. 

Продайте пашу лошадь. 

Солили ли вы рыбу ? 

Вы но сушили бѣлья. 

Онъ нс сіялъ рѣпы. 

Мы не подписали контракта. 

Не звонили ли они въ коло¬ 
кола ? 

Вы не выдули огня. 

Вы нс задернули занавѣсокъ. 

Не обернитесь спиною. 

Они не хвалили своихъ дѣя¬ 

ній. 

Продали ли вы вашу ло~ 
шаль ? 

Тоигпе/ 1е сіоз. 

Ѵапіс/ ѵоз схріоііз. 

Ѵеікіс/ ѵоіге сЬеѵа). 

Аѵс/.-ѵоиз заіё 1е роіз- 
8о II ? 

Ѵоіі8 ііаѵс/ рая зссііё 
1е Іііиуе ? 

II іГа раз 8стё Ісз па- 
ѵсія. 

N0118 іГдѵопв раз $і$пё 
Іе сопігаі. 
Шпі-Из раз 50ППС Іез 

сІосЬез ? 
Ѵоиз іі’аѵег раз зоийіё 

Іе Ген. 
Ѵоиз п’аѵег раз Іігё Іез 

гіеіеаих. 
Л;е Іоигпег раз Іе сіоз. 

Из п’опі раз ѵапіс 
Іеигз схріоііз. 

Аѵег-ѵоиз ѵепсіи ѵоіге 
сЬеѵаІ? 

Ассоигсіг, 
Ассоигсіззс/, 
Асіісіег, 
АсЬеІе/, 
АсЬсѵег, 
Асіісѵс/, 
Асі[иіКег, 
АсциіКе/, 
Аіітігег, 
Л<1тігс/, 
Аіігсзяег, 
Асігеззе/, 
Аіциізег, 
Аі^иізех, 
Атепёг, 
А тепе/, 
Атизег, 
А шизе/, 
Араізег, 
Араіяе/, 
І-С8 С0Г(І0П8, 

І-ез Ьаз, 
Ѵоіге Іеіігс, 

XV. 
окоротить, 
окоротите, 
купить, 
купите, 
кончить, 
кончите, 
платить, 
платигс, 
удивляться, 
удивляйтесь, 
надписать, адрсссопать, 
паднишйто, адрессуйгс, 
навострить, 

навострите, 
привести, 
приведите, 
забавлять, 
забавляйте, 
усмирить, 
усмирите, 
шнурки, веревки, 
чулки, 
ваше письмо, 

‘ЗВспЬсГ # (шспЬеп віе) 
Ьі’П МГкГеп. 

ЯоЬеГ (!игс (ІоЬсп віе 
ЗЬгс) ЗДайп. 

ФсгГашсГ (2иег (ѵсѵіаиг 
(т віе 360 фтегЬ. 

фаЬеп віе Осп З'іМ) № 
ГаІ$еп? 

віе ЬаЬсп Ьіе ШЗаі'фс 
піфГ іісГгссГпсГ. 

(!г ЬаГ Ые ШйЬсп піфГ 
йсГйсГ. 

ЬаЬсп Ьсп (§оп(гасС 
піфГ ипГсг&сіфпсГ. 

фдЬсп |іе піфГ Ыс 
©ІосіѴп аеГаиГсГ? 

віе 1)аЬсп Ьаё 5сисг 
піфГ аибдеМаГеп., 

віе ЬаЬсп Ьіс ШсгЬап^с 
піфі іин’іОі]сп. 

©спЬсп віе піфГ Ьсп 
ШисГсп. 

віе ЬаЬсп € І1)гс ЗфаГеп 
піфГ зспфіпГ. 

фаЬеп віе 31)У фіегЬ 
ьсгГаи(Г? 

тійг$сп. 
ссѵГигісГ. 
Гаи [сп. 
ГдиісГ. 
епЬфсп, ЬсспМ^сп. 
спЬіясГ, ЬеспЬцеГ. 
&аЬ(еп, Ье$аМеп. 
»аЫсГ/ Ьс^фІСГ. 
ЬсюипЬегп. 
ЬепиіпЬсгГ. 
аЬгсГн'гсп* 
а$гсГ|псГ. 
(Ф<Ысп. 
(фагіег. 
тіГЬгіпасп. 
Ьгіпіісг тіг* 
егдоікп. 
сгдоОсГ. 
ЬсГйпі'гівсп. 
ЬсГппіГі^сГ. 
Ьіс вфриге. 
Ьіс вггит^е. 
36* (<5исг; 23гіс(> 



22 

Ѵоз (Ісііея, 
8оп оиѵглде, 
Ѵо8 Іеіігез, 
Ѵоіге соиіеаи, 
Ѵоіге Ггеге, 
Гез спГапІз, 
8а соіёгс, 

Ассоигсіззех Іез сог- 
СІОПЗ. 

АсЬсІех Іез Ъаз. 

Асііеѵех ѵоіге Іеіігё. 
* 

Асдиіііех ѵоз сіеііез. 

Асітігех 80п оиѵгаде. 

Асігеззех ѵоз Іеіігез. і 

Аідиізсх ѵоіге соиіеаи. 

Ат спех ѵоіге Ггеге. 

Атизех 1е8 епГапіз. 

Араізех 8а соіёге. 

II п’а рае ассоигсі Іев 
С0Г(І0П8. 

Аѵех-ѵоиз асііеіё СІС8 

Ьав? 
Іс п’аі раз асЬеѵё та 

Іеііге. 
ІІ8 п’опі раз асдиіііё 

1еиг8 с1е11е8. 
№аѵех-ѵоиз раз асіті- 

гё 80п оиѵгаде? 
Аѵех-ѵоиз асігеззё ѵоз 

Іеііге» ? 
Ѵои8 п’аѵех разаідиівё 

ѵоіге соиіеаи. 
II п’а раз атепё зон 

Ггеге. 
II» п’опі раз атизё 1с8 
епГапіз. 

Еаі ѵи ГЕтрегеиг. 

Хоиз аѵбпз ѵа ГІтрё- 
гаігісе. 

ваши долги, 
его работа, 
паши письма, 
пашт. ножикъ, 
вашъ братъ, 
дъти, 
его гнѣвъ, 

31)гв (Фиге) ѲфиІЬсп. 
Гсіпе ЗІгЬсіГ. 
З’Ьгс (@игс) ФгісГс. 
31)г ((!исг) ЭДс(Гсг. 
Зі)ѵ ((*исѵ) ЖгиОсг.' 
Ыс $іпЬсг. 
Гсіп §огп. 

Окоротите шнурки. 

Купите чулки. 

Кончите ваше письмо. 

Платите ваши долги. 

Удивдайтесь его работѣ. 

Адрессуйте ваши письма. 

Навострите вашъ ножикъ. 

Приведите вашего брата. 

Забавляйте дѣтей. 

Усмирите его гнѣвъ. 

Онъ не окоротилъ шнурковъ. 

Купили ли вы чулки? 

Я не окончилъ своего пись¬ 
ма. 

Они не заплатили своихъ дол 
говъ. 

Но удивлялись ли вы его ра¬ 
ботѣ ? 

Ад рассовали ли вы ваши ийсь- 
ма ? 

Вы не навострили вашего но¬ 
жика ? 

Онъ не привёлъ своего брата. 

Они ие забавляли дѣтей. 

ВсгГйосГ (міиг&еп Ѳіс) 
Ьіе ©Фпигс. 

&диГеГ (Гаитсп Ѳіс) Ые 
ѲГптірГс. 

(!пЬіаеГ (2игсп (епМдсп 
Ѳіс ЗЬ*сп) ®псГ. 

ЯМифІег і^игс (Ьс&аМсп 
Ѳіс З&гс) ©фиі&сп. 

93сгоипГ>т (Ьсгоип&ст 
Ѳіс) Гсіпс ЗМеіг. 

9ГЬгсГ(ігсГ (*иге (аЬгсГпгсп 
Ѳіс Зі?^’) ®гісГс.в 

ѲФагкГ (*игс (ГфагГсп 
Ѳіс ЗМ 9В1с(Гсг. 

ЯЗгіпдеГ (*игсп (Ьгіпдсп 
Ѳіе31)Гсп)®иіГ)сг тіг. 

Фгдсвсг (егдббсп Ѳіс) Ыс 
Яіп^сг. 

ЯЗсГапіГцсГ (ЬсГйпГГійсп 
Ѳіс) Гсіпсп 

(гг 1)йГ Оіс ©фпйгс піфГ 
исѵіицг. 

фаЬсп Ѳіс ѲігитрГс дс.- 
ГаиГГ? 

ЗФ ЬаЬе тсіпсп ®гИ 
піФГ Ьеспі)ідІ. 

Ѳіс ЬаЬсп ЗЬ™ бфийсп 
піФГ ЬффІГ. 

фаЬсп Ѳіс піфГ Гсіпс 
5МсіГ Ьеппт&сгГ? 

фаЬсп Ѳіс Зі)^с ЗЗгісГс 
аІгсГргГ? 

Ѳіс (цЬсп ЗЬ* 9Кс([сг 
піфі асГФІі(Гсп. 

Сгг 1)йГ Гсіпсп ЯЗпіЬсг 
піФГ тіГдеЬгдфг. 

Ѳіс і)аЬсп Сіе АХіпЪгг 
піфГ сгдоОГ. 

XVI. 
ЗФ 1)йЬс Ъсп А\а(Гсг де= 

ГсІ)сп. 
ЯВіг 1)аЬсп Ьіс ЯйІГсгіп 

дсГеІкп. 

Я видѣлъ Императора (Госу¬ 
даря). 

Мы видѣли Императрицу (Го¬ 
сударыню). 
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Ѵоиз аѵех сопзеиіі. 
Уоив аѵех Іи 1е Ііѵге. 

Уоіі8 аѵег Іи се Ііѵге. 

Уоіі8 п’аѵег раз Іи се 
Ііѵге. 

За регсігаі той Іетрз. 

11 а арргіз за 1е?оп. 

N0 тапдисг раз (Те- 
сгіге. 

II а есгіі ([иаіге Ісі- 
•ІГС8. 

II а есгіі Ісіігсз. 

Ѵоиз 1І8С2 Ігсз Ьіеп. 
Меііех ІС8 1ІѴГС8 зиг 1а 

ІаЫе. 
І-.С8 спіапіз 8онІ рагсз- 
зеих. 

Лѵсх-ѵоиз тіз Іе сііа- 
реаи ? 

II ѵіепсіга (Істаіп. 

.Гаі арргіз та іе^оп. 

і’ёіаіз а Іа сатрйдпе. 
Из ёіаіепі таіасіез. 
N008 аѵопв іпзізіё. 

II 081 геѵепи (іе Іа 
ѵіііе. 

Л’аі (Іогті Іопд-Іетрз. 
1)ериІ8 ({иеЦие Іетрз 

]епс(Іог8 раз (Іи Іоиі. 
11 з’ёѵеіііа а 8Іх Ьси- 

ГС8. 

1с ѵоиз еп аѵегііз. 

II Ііі аѵсс аііепііоп. 

ЕИе ѵоіііиі у аііег. 
Ѵои8 ёісз рагёввеих. 
Гаі дадпё ип гоиЫе. 

Гаі дадпё (Ісих гои- 
І)ІС8. 

.Гаі дадпё сііщ гои- 
Ые8. 

II езі Іодё сЬех топ 
роге. 

.Гаі отіз Іа сіаіе. 

Ѵоиз аѵех есгіі ипе 
Іеііго. 

Вы согласились. 
Вы читали книгу. 

Вы читали эту (сію) книгу. 

Вы ікз читали этой ринги. 

Я стаиу терять своё прём л. 

Онъ выучилъ сиой урокъ. 

Не забудьте писать. 

Онъ написалъ четыре письма. 

Онъ написалъ пять писемъ. 

Вы читаете очень хорошо. 
Положите книги на столъ. 

Д'бти лѣпи вы. 

ІІлліли ли вы шляпу? 

Онъ придётъ завтра. 

Я выучилъ спой урокъ. 

Я былъ пт. деревнѣ. 
Они были больны. 
Мы настояли въ томъ. 

Онъ возвратился изъ города. 

Я долго спалъ. 
Съ никотораго времени я со¬ 

всѣмъ не сплю. 
Онъ пробудился въ шесть ча¬ 

совъ. 
Я увѣдомляю васъ объ этомъ. 

Онъ читаетъ со вниманіемъ. 

Опа хотвла туда нттй. 
Вы лѣийвы. 
Я выигралъ одинъ рубль. 

Я выигралъ два рубля. 

Я выигралъ пять рублей. 

Онъ живётъ у моего отца. 

Я забылъ выставить число. 

Вы написали письмо. 

віе 1)аЬсп еіпдстШідІ. 
віе 1)«Ьпі Ьйб Фиф дс= 
К’КП. 

віе 1)йЬсп МсГсб Фиф 
дсІеГеп. 

віе ()йЬсп ЪіеГсй фиф 
піфі де(с(ср. 

ЗФ госгЬе тсіпс Зсіі 
оегііегеп. 

Сгі 1)аГ Геіпс Яссііоп де= 
ІсгпГ. 

ФсгаеіТеп віе піфі 
ГФгеіЬсп. 

(?г Ьйі оіег Фгіс[е де-' 
ГфгіеЬеп. 

(5г іыі ФгісГс де.- 
ГфИсЬсп. 

віе ІсГсп Гс1>г диі. 
$едеп віе Ьіе Фифег аи( 

&еп &іГф. 
Фіс ЛІіпЬсг [тЬ глиі. 

фаЬсп віе Ьсп фиі ай?: 
дсіѴ&І? 

(*г пчѵЪ тогдеп Гот: 
теп. 

ЗФ 1)йЬс теіпс Яесііоп 
~ деіегпі. 
ЗФ таг лиг Ьст 1Чт^\ 
віе тагсп ГгйпГ. 
®г 1)аЬ(’П Оагйи? Ье)1ап: 

Ьеп. 
<*г ійш аий Ьег вІпЬГ 

цигйсГ. 
ЗФ ГФІИ (апде. 
веіі сінідег Зсіі Гфіак 

іф дйг піфі. 
(!г еггоафіе шп Гефб 
Ш)Ѵ. 

ЗФ Ьепйфгіфііде віе Ьа-- 
ооп. 

(5г (ісГг шіі ЗДтегГ(йШ: 
Ісіг. 

віе шсіііс Ъа()іп деІ)еп. 
віе ГіпЬ (йи( (Ыдс). 
ЗФ І)йЬе еіпеп ШиЬеІ де- 
шоппеп. 

ЗФ I)йЬе \\ѵсі ОіиЬеІ де-- 
гооппеп. 

ЗФ 1)йЬе г’ипг ОІиЬсІ де: 
гооппеп. 

@г п)0І)пі Ьсі піеіпст 
Фаіег. 

ЗФ 1)йЬе СйЙ Ф4ІШП йіі$; 
деіаікп. 

віе 1)йЬеп еіпеп Фгіег 
дсрфгіеЬеп. 
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Іс І’аі (Ш ріизісигз 
Гоіз. 

Е11е Га гасопіё а та 
теге. 

11 1с 1і( запз аііепііоп. 

Раг1ех-ѵои8 гиззе? 
1,аг1с/-ѵоиз Ггап<?аіз? 

' Рагісх-ѵоиз аііеташі? 
Рагіех-ѵоиз апдіаіз? 
Ре сгоусх-ѵоиз? 
11 пе зогі раз запз 
тоі. 

Уоиз аѵе/ тіз ѵоз Ьаз. 

Из аііёгепі «а Гёсоіе. 
II рагііі (1с Ьоп таііп. 
Уоиз ііпіге/ аи|оиг- 

(ГЬиі. 
Л с заіз та Іе<;оп. 
11 а рагіё сопіге ѵоиз. 

Уоиз Гаііез сс цис ѵоиз 
ѵоиіе/. 

Л с соппаіз ѵоіге сои- 
ЗІІ1. 

11 заѵаіі за 1е<?оп. 
Л’аі Гаіі топ Иіёте. 

Уоиз аѵе/ оЫі^ё зоп 
аті. 

Уоиз аѵе/ асііеіё се 
сЬареаи. 

Арргепс/ ип ѵегЬс. 
Ѵоиз аѵе/ арргіз (Іои/с 

1і$пез. 
Уоиз асЬеІс/ (1с Іа (Іеп- 

Іеііе. 
Мапдегс/ - ѵоиз (оиі 

ссіа ? 
І)сѵс/ - ѵоиз (1е Гаг- 

$спІ? 
11 атаззега сіез гісЬсз- 

гез. 
Ѵоиз Ьиѵс/ (1с Ьоп ѵіп. 
Л'аі тапдё ёсз огап- 

^ез. 
Ѵоиз п’аѵс/ паз тап$е. 
ЕПе а (1с Гагдепі роиг 
тоі. 

Боппег-Іиі ип гоиЫе. 

II а (1е ГетЬаггаз* 
П тсі Іоиі (1е Ігаѵсгз. 

N005 аііатсз а Іа ѵіііе. 

Я ёто сказалъ нисколько разъ. 

Опа разсказала это моей ма¬ 
тери. 

Онъ эго сдѣлалъ безъ они ма¬ 
ніи. 

Говорите ли вы по-русски? 
Говорите ли вы по-Фран¬ 

цузски ? 
Говорите ли вы по-нѣмецки? 
Говорите ли вы по-англійски? 
Иврите ли вы этому ? 
Онъ безъ меня пе идётъ со 

двора. 
Вы надѣли ваши чулки. 

Они пошли въ школу. 
Онъ рано отправился. 
Вы кончите сего дня. 

Я знаю свой урокъ. 
Онъ говорилъ противъ васъ. 

Вы дѣлаете что хотите. 

Я знаю иашего двоюроднаго 
брата. 

Онъ зналъ свой урокъ. 
Я сдѣлалъ свою задачу. 

Вы обязали его друга. 

Вы купили эту шляпу. 

Выучите глаголъ. 
Вы выучили двѣнадцать стро¬ 

чекъ. 
Вы покупаете кружева. 

Скушаете ли вы всё эго? 

Должны ли вы деньги ? 

Онъ накопитъ богатства. 

Вы пьёте хорошее вино. 
Я кушалъ аііельейиы. 

Вы пе кушали. 
У иея есть деньги для меня. 

Дайте ему рубль. 

Онъ въ затрудненіи. 
У пего все верхъ дномъ. 

Мы пошли въ городъ. 

ЗФ ІмЬе ей піеідеге ЭДаІс 
іКІаіЯ. 

віе М ей гоеіпег 9Ли1-- 
Гсг сг$аЫ1. 

(*г И)иг ей о1)пе 91 ит- 
тсгІГіпіЯеіг. 

бргсфсп віе гиГ|іТФ? 
вргсфеп @іе (гап&6|'іГФ? 

бргсфсп віе ЬеиіГсЬ? 
вргсфеп біе сіпІіГф? 
©ІаиЬгп віе Ьай? 
(*г цсі)Г піфі сфпс тіф 

аий. 
віе 1)аЬсп ЗЬѵс бГГІІШг 

р(с йПіІС^СѵЦП. 
віе діпвсп іп Ьіебфиіс. 
<*г гсіГгс Тгиі) аЬ. 
віе тсгОсп рейсе спМ^сп. 

ЗФ пиіпе ЯссГІоп. 
ёг ЬаС отел віе о,сГрго- 
Фсп. 

Віе Срип шай віе п)с(г 
Іси. 

ЗФ Геппс Зргсп ЯЗсССсг. 

(!г шибге Геіпс 2ссСіоп. 
ЗФ риЬе шсіпс ЗіиыаЬс 

йстафг. 
біе ЬаЬсп Гсіпсп фгсипЬ 
трріФгеС. 

Віе ЬаЬсп Ыс(еп .^иГ 
ЙсЬшіГ. 

8стсп віе сіп ЗеіГяюгГ. 
віе раЬеп ^п)61| Зісірсп 

деІетС. 
віе 1аи(сп врірсп. 

‘ЗВегЬеп віе Ьай ЗШеЙ 
аиі*е(Гсп. 

віпО віе ©сІЬ (фиІ&ійѴ 

(5г пчгЬ ШсіфСрйтсг 
Гаттеіп. 

віе ггіпСсп диісп ЗВсіп. 
ЗФ ІѵдЬс 91рН’1(іпсп зс: 

зс(кп. 
віе раЬеп піФГ цсасІГсп. 
віе 1;аГ ©сіо (иг пиф. 

©еЬсп віе ірт сіпеп 
ОІиЬсІ. 

(*г і|1 іп ЯЗсѵІсікпрсіС. 
>ДЗсі іЬш зерс ЗШсй Ьгипг 

Гсг ипЬ ЬгйЬег. 
*Віг йіпйсп іп ЬісвГаМ. 



ІІ8 соигспі (гор ѵііе. 
Ниѵопз сіи ѵіп гоиде. 

N0118 ПІІ0І18 а Г(ЗІ,Т1І8С. 
і\оіі8 «ІІ0П8 аих таіі- 

ПС8. 

^оиз аІ1оп8 а Іа тс88с. 

N0118 аііоп заих ѵбргез. 
Nоіі8 аііатез аи рагс. 
11 ІошЬа (1агі8 Іа Ьоие. 
А Не/ Іс ѵоіг а ргс- 

8си(. 
II ѵа а Іа сотёсііс. 
Vои8 соиге/ Ігор 8ои- 
ѵепі 

118 80иI Ьсигеих. 
118 Іс роигзиіѵспі. 
\ ои.ч ѵоус/ поіге ]аг— 

(ІІІІ. 
Ле ѵоі8 ѵоігс таІ80П. 
Ѵоіге 8 аз и г С8І аітёс. 
II С8І сопісиі ііс тоі. 
Л’аі ѵіі за таізоіі. 

11 С8І аггіѵё аѵапі 
Ѵ01І8. 

Ѵоуоиз сс с|іі’і1 Гаіі. 

Уоіія Гйшсз а Іа со- 
тёсііе. 

N0118 лггіѵатез ІС8 
ргётіегз. 

Л’а|>рГСПСІ8 ІС Г1188С. 
ЛѴС/-Ѵ0І18 арргіз Ѵ08 

ІСС0П8 ? 

Ле соттепсегаі сіе- 
шаіп. 

11 а соттепсс ац)оиг- 
<ГЬиі. 

Л’ігаі Ьіспібі а Мозсои. 

Ксѵспсх ссііс зстаіпс. 

Ѵоиз 8СГС2 топ аті. 

Л’арргспсігаі та1с<;оп. 

ЕПс Гиі зигргі.чс. 
Ѵоиз аѵс/ рспіи ѵоігс 

Іетрз. 

II той гиі. 

ЕПс 80ГІ. 
Лс геѵіепсігаі а (Ііх 

Ьеигез. 
Соигсг. 

Они бѣгаютъ слишкомъ скоро 
Станемъ пить красное вино. 

Мы илемъ въ церковь. 
.Мы идёмъ къ заутренѣ. 

Мы идёмъ къ обѣдиѣ. 

Мы идёмъ къ вечернѣ. 
хМы шли въ паркъ. 
Онъ упалъ въ грязь. 
Ступайте теперь къ нему. 

Онъ идётъ въ театръ. 
Пы бѣгаете слишкомъ часто. 

Они счастливы. 
Они преслѣдуютъ его. 
Ны видите нашъ садъ. 

И вижу вашъ домъ. 
Паша сестра любима. 
Онъ мною лоно іенъ. 
Я видѣлъ еіо домъ. 

Онъ прѣхалъ раньше васъ. 

Посмотримъ, что онъ дѣлаетъ. 

Мы были въ театрѣ. 

Мы пришли первые. 

Я учусь по-русски. 
Пьіучпли ли вы ваши уроки? 

Я начну завтра. 

Онъ началъ сего дня. 

Я скоро поѣду въ Москву. 

Придите опять на этой не¬ 
дѣлѣ. 

Ны будете моимъ другомъ. 

Я выучу спой урокъ. 

Она у шиблась. 
Ны потеряли ваше время. 

» Онъ умеръ, 
і Онъ скончался. 
Она идётъ со двора. 
Я возвращусь въ десять ча¬ 

совъ. 
Бѣгите. 

віе йшгеп &и ГФпеІІ. 
’іШг ШОНСП ГСЦ)СП ЗВсІП 

(гіпіеп- 
чНМг тфеп іп Мс ДіѵФе. 
’ІБІГ і]СІ)СП ^ІІГ 5гйі): 
тсІГе. 

Віг деЬеп $иг ЭДсіТе 
(&иш .рсФатР. 

ИМ г афчі т Ме Небрег. 
НМ* аіпаеп іп ^гп фагі. 
(!г рсі іп &еп вФти(}. 
©іфеп віе $и ірт. 

(!г і]сі)Г іп’б ІЬсаГсг. 
віе ІлиГсп $и оуг. 

віе (іпб цІйсНіф. 
віе исѵіоі.ісп іЬп. 
віе (ерсп ипГегп ©аѵ(сп. 

ЗФ ГеЬе ЗЬг .фаиб. 
Зідс вФшсйсг ій МісЬГ. 
Сіѵ ій шіг шіг ми'гісЬсп. 
ЗФ Ь*Ьс Гоп .рай5 ас- 

Геікп. 
(!г ій йог Зйпеп <\\цс: 

1 от топ. 
ЯМ г іѵоііеп Мкп, пыб 

сг ПніГ (тлфП. 
ЗШг іѵагсп іт ІфсаГсг. 

*ЛМг Іа топ $иегй ап (пи* 
пиит Мс (*,йсп). 

ЗФ Ісѵпс гиГйТФ* 
УаЬсп віе Зі)гс Яссііог 

псп ікіемс? 
ЗФ госуйе пюмсп ап= 

Гап.]сп. 
1)аг І^сиГс апйсьицсп. 

ЗФ питЬс ЬаІЬ паф ЭДор-- 
Пѵа гсіГсп. 

Поттса віе іп Мс(сг 
ЭДефе гоіеЬег. 

віе іѵсг&сп пиіп ЗгеипЬ 
Гсіп.’ 

ЗФ шсгЪс тсіпс Яесііоп 
(степ. 

віе шипЬеѵГс [іф. 
віе ЬаЬсп 3()гс ро* »сг: 

Іо ГСП. 
ііг йагЬ. 

ій і*сйогЬеп. 
віе ірѣС аиб. 
ЗФ ігегос ит ,у1)п Щг 

пнсОсѵГошшт. 
2аиГсп віе. 



1с ѵоиз аітегаі. Я «асъ полюблю. 3 Ф ГОСГЬС ©ІС (ІсЬі)С: 
ижшп. 

Л с ѵоиз аііпе. IV пасъ люблю. ЗФ ІісЬс ©іе~ 
С'еп езі Гаіі. Нес кончено. ЗШсб ІО есгЬсі. 
Из Гопі (Іи Ьгиіі. Они шум/ггъ. ей, Сіігтеп ((іе тафт 

Л'ёсгігаі та Ісііге. 11 напишу своё письмо. ЗФ тхЬе тсіпсп ФгіеГ 
ГфгсіЬсп. 

N(>08 с^ейпопз а пеиГ Мы завтракаемъ пъ девать ча Фіг (пфДасГсп ит псип 
Ьеигсз. совъ. Ш)г. 

N011.4 (1с]еЛпсгоп8 а (Их Мы позавтракаемъ «ъ десять ЯШг тсіФси ит &<фп Ш)г 
Ьеигсз. часовъ. (гіфДйсКп. 

Л (рісИе Ьсигс <Нпех- Въ которомъ часу вы об 6- Ит юеІФе ЗсіГ (»«пп) 
ѵоиз? даете? ГрсіГсп ©іс? 

N0118 (ІІП0П8 а ^иа^^с Мы обуздаемъ въ четыре часа. ШМг Грі’іГеп ит рісг Ш)Г. 
І1С11Г08. 

11 заіі за 1е<?оп. Онъ знаетъ свой урокъ. (5г шсі(і (Гапп) Геіпс 
ЯССГІОП. 

11 гёиззіга. Онъ успъетъ. (56 тіг& іфт зеПпзгп. 
Ѵоиз ѵоиз Ісѵсх. Вы встаёте. ©іс Діфеп аи(. 
11 арргеті 1с Іаііп. Онъ учится по-латыпѣ. <5г (спи ІаГсіп. 
Ееѵсх-ѵоиз. Встаньте. ©Гіфеп ©іс аи?. 
8аѵег-ѵоиз сеііс пои- Знаете ли вы эту новость? ЗВіДсп ©іс Ьіс(е ^сиііі- 

ѵеііс? есіг? 
Л’еиз (1с Гезііте роиг 

І11І. 
11 уважалъ его. ЗФ афГсІс І1)п. 

Ле п’у аі раз ёіё. Я тамъ не былъ. ЗФ Ьіп піФІ Ьа йстсГсп. 
АИешІе/ - ѵоиз ѵоіге Ожидаете ли вы вашего отца ? ФтаѵГеп ©іс 31)гсп фа-- 

рсге ? 
Мы играемъ въ карты. 

Гсг? 
N0^8 іоиопз аих сагісз. ЭДіг Грісісп АІагГеп* 
N0 из і о иоп я а и х (1 а тез. Мы играемъ въ шашки. ЗДіг (ріеіеп іп йсг Х)атс. 
^Тои8)оиопзаихёсЬес8. Мы играемъ пъ шахматы. •ІРн Грісісп ©ФаФ. 
Коиз аѵопз ёсгіі. Мы писали. •ЗВіг 1)аЬсп асГФгісЬсп. 
11 а ёіё ѵоіё. Его обокрали. ЭДап 1)лІ Ц)п Ьсі]с 1)1 пк 
Л’епѵеггаі ѵоіге Ісііге. Я отправлю ваше письмо. ЗФ и>сгС)с ЗЬгм Фгісі 

іогСГФісГсп. 
АПсх-ѵоиз? Идёте ли пы? ©іфсп ©іс? 
Ѵепех-ѵоиз? Пойдёте ли вы? Кеттсп ©іс? 
А-І-іІ раззё? Прошёлъ ли онъ? ЗД сг ѵогЬсіс|Сі)ап^сп ? 
Успех I Пойдёмте! Деттсп ©іс! 
8ог1с/ ! Выйдите! ®іфгд ©іс Ьіпаиб! 

‘йМсіЬсп ©іс! Исзісх 1 Останьтесь! 
АНсх! Ступайте ! Ѳсі)сп ©іс! 
Це^агсіех! Посмотрите! ©іфсп ©іс! 
Ѵоиз Ігоиѵсгсх ѵоіге Вы найдёте вашу книгу. ©іс госг&еп Збг Фиф 

Ііѵге. (іпЬсп. 
Кедапісх сс Ьсаи са- Посмотрите иа эту прекрасную ©сІ)сп ©іс (ЬсГглфГси ©іс 

гоззе. карету. МсГс Сфопс НисГфс. 
ЕПс ѵіепі. Она идётъ. ©іс ІоттГ. 
Ле ѵіепз. Я иду. ЗФ Істтс. 
Ргепсх 1е. Возьмите ото (его). ОД&тсп ©іс сб (і()п). 

Тепе/ 1с. Держите его. .рдІГсп ©ІС ІІИК 

8а іпаізоп езі Ьсііе. Его домъ прекрасенъ. ©сіи фаиб ІД Гфои. 
А рргепсігопз-поиз? Станемъ ли мы учиться ? •ШоІІсп ШІГ ІСГПСІ1? 

11 Ігоиѵсга зез сот- Онъ найдетъ своихъ товари¬ (5г шг& Геіпс ЗеіаЫІсп 
ра^попз. щей. (&лтегаЬсп) (т$еп. 

11 ѵа. Онъ идётъ. 2г цсІ)Г. 
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Кои8 (1сшсигоі)8. 

II а 8іііѵі 80п Ггёгс. 
МсМег сссі. 

Іе п’аі ѵи рсгзоппс. 

N0118 тл* у аѵоіі8 рае 
С0П8СПІІ. 

Ѵоіі8 пс Гаѵсх ]атаіз 
ѵи. 

Ѵоия пс яаѵе/ псп. 
Ѵоіі8 п'аѵег рогпі Іи. 

10 пс регсігаі ріиз той 
Іотря. 

11 гіа раз арргія за 
Іедоп. 

11 а ёсгіі диаігс Іоіігев, 
пг ріиз пг гпоіпз. 

II а асЬеІё сіісг 8С8 
ріаіяігя. 

II осгіі (Іс тісих сп 
тісих. 

Ѵоив ѵоия арріідиех 
тоіпз а ргёяепі. 

Ѵоия ёсгіѵс/ (І с р із сп 
різ. 

Ѵоия ёсгіѵсх тісих 
оис Іиі. 

II рсгіі тісих дис тоі. 

Меііегіея Ііѵгсз арагі. 

Аѵег-ѵоив тія 1о8 сЬа- 
рсаих зёратбтспі. 

II ѵістіга рѵоЬаЫс- 
тспіѣ 

Ѵоия п’аѵег рая оішііо 
аи)оиг(Пьиі. 

І’ёіаія а сіісѵаі. 
I Ія ёіаіепі й рісИ. 
II С8І гсіоигпё а ѵЫс. 

.Гаі сіогпіі сп гсроз. 
Ѵіѵс/ сп раіх. 
11 ее гоѵсіііа еп зиг- 

заиі. 
Іе ѵоия аѵегііб сп стг. 

II Ііі гпіеих а 
сдаЫз. 

| Мы останемся. 
) Мы живемъ. 
Онъ слѣдовалъ за братомъ. 
Положите это. 

XVII. 
Я никого нс видалъ. 

Мы на ото не согласились. 

Вы его никогда не видали. 

Вы ничего нс знаете. 
Вы совсѣмъ не читали. 

Я бблѣе не Стану терять сво¬ 
его времени. 

Онъ не выучилъ своего урока. 

Онъ писалъ четыре письма, ни 
болѣе, ни менѣе. 

Онъ дорого купилъ свои удо¬ 
вольствія. 

Онъ пишетъ все лучше да 
лучше. 

Вы теперь менѣе прилежны. 

Вы пишете всё хуо/се да ху¬ 
же. 

Вы пишете лучше его. 

Онъ пишетъ лучше меня. 

Положите книги въ сторону. 

Положили ли вы шляпы от¬ 
дѣльно ? 

Онъ вѣроятно придетъ. 

Вы сего дня по учились. 

Я былъ верхомъ. 
Они были тыикдмъ. 
Онъ возвратился съ пустьіми 
руками. 

Я спокойно спалъ. 
Живите въ мирѣ. 
Онъ испугавшись пробудил¬ 

ся. 
Я васъ увѣдомляю какъ другъ. 

Онъ читаетъ лучше во всѣхъ 
отношеніяхъ. 

Н*іг ЫсіЬі’П. 
'Віг ЮР&пеп. 
(5г і'сіогс Гсіпсш ЯЗгиЬсг. 
Ѵі’йсп 8іе *>аб. 

ЗФ Ьпіч’ пІетапЬ (\с= 
Гс&сп. 

Віг 1)<Фсп пісМ Ь а г і п 
ЗешШідГ. 

віе 1)дЬі’п іІ)п піета (б 
деГеІкп. 

€іе ші(Гсп п і сЪ I б. 
Зіс 1)аЬсп даг піфГ 

дсІсГсп- 
ЗФ шсгОс піфГ то!)г 
тсіпс $сіІ осгіісгсп. 

(*г 1;аГ Гсіпс 2ічСкоп 
піфГ деіегпі. 

С!г ІмГ п і ф Г тсІ)Г ип& 
п і Ф Г шепідег а($ 
ѵіег Фгісг’с дсГФгісЬсп. 

(!г 1)лГ Гипс ОЗегйтцті: 
дсп П)сисг сгГииіГ. 

(!г ГФгсіЫ ітнт Ь с Г- 
Гег ип Ь ЬсГГс г. 

0ІС ГіпЬ йфГ шепідег 
(піфГ Го) 

віе ГФгсіЬсп і т т с х 
Г ф I с Ф г с г. 

віе ГфгеіЬсп Ь с Г Г с г ліб 
сг. 

Сгг ГФѵсіЬг Ь с Г Г с г а(й 
іф. 

Йсдеп 0іс Ьіс Фафсг 
Ьсі ѲсіГс. 

фйЬсП 0ІС Ьіе .^>пГс Ьс: 
Гоп&сгб дс(сдС? 

(!г шігЬ ш а I) г ГФ с і \и 
Пф Іотшсп. 

віе 1)йЬсп I; с и Г с піф( 
всіепіг. 

ЗФ шаг &и фГсгЬс. 
віе шагсп \и $и(іс. 
(!г !аш тіГ Іссгсп 

$ а п Ь е п і^ип'иТ. 
ЗФ ГФІісГ гиінз. 
1'еЬсп віе ^гісИіф. 

сгшаФГс 16 ОI і ф. 

ЗФ ыоо З^в^’п Ьігб аіб 
5'гсипі). 

(2г Ііц1 іп ісЬег ір і п* 
ПФГ Ьс|[ег. 
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ЕНе ѵоиіиі аііег а 
Іоиіе [огсс. 

Ѵои8 <Нс8 ІоиІ-й-(аіІ 
рагеяяеих. 

Уои8 рагіе/ аиіьазагсі. 

Лі огпі8 Іа сіаіе раг 
тедагсіс. 

Ѵоиз аѵе/ ёсгіі а Іа 
Іиііс. 

Іе Гаі (Ііі сп Ьасііпапі. 

Ее сгоуе/-ѵои8 Іоиі ііс 
Ьоп ? 

У о іі8 Гаѵег Гаіі а йез- 
ітп. 

II не 8огі раз схрѵсз. 

Ѵоия аѵе/ тіз ѵ.оя Ьая 
а І’епѵегз. 

118 аііёгепі а Іаіопз. 
II іопіЬа а Іа гепѵсгзс. 
II а іпяиііё ѵоіге Гг его 

оиѵсгіешспі. 
Уу СОП5СН8 Нс Ьоп 

совиг. 
II ѵа а Гёсоіс а сопігс 

схиг. 
И рагііі а гсдгеі. 
Уоіі8 (іпігех а рсіпс 

(Іетаіп. 
Лс заіз та Ісдоп а [опН. 

Уоич ассияех ѵоіге ра- 
гепі а [аих. 

II а рагіё Ігор Ьаиі. 

II яаіі раг(айстспІ Ысп 
Іе гиззе. 

іе соппаія (огі Ысп 
ѵоіге соизіп. 

II яаѵаіі 8а Іедоп ^а$- 
заЫстепі Ысп. 

Л^іі ргсздис Гаіі топ 
Иіётс. 

Ѵоиз аѵс/ іп/іптспі 
оЫі^ё зоп аші. 

Уоіі8 аѵс/ асЬсІё Ігор 
сксг ѵоіге сЬпреаи. 

Арргепе/ ип ѵегЬе аи 
шоіпз. 

У сиз аѵе/ арргіз сіои/е 
Іі^псз Іоиі аи ріиз. 

Опа хотѣла иттй во чтд бы 
то ни стало. 

Вы совсѣмъ излѣнились. 

Вы говорите па удачу. 
I 

Я пропустилъ число безъ 
умысла. 

Вы писали па скорую руку. 

Я ото сказалъ въ шутку (шу¬ 
тя). 

Вѣрите ли вы этому слѣпо. 

Вы это дѣлали нарочно. 

Онъ нарочно не идетъ со 
двора. 

Вы надѣли ваши чулки на из¬ 
нанку 

Они шли ощупью• 
Омъ упалъ навзничь. 
Онъ ясно обидѣлъ вашего 

брата. 
Я очень охотно на это со¬ 

глашаюсь. 
Онъ неохотно идётъ въ шко¬ 

лу. 
Онъ по невбліь уѣхалъ. 
Вы едва завтра кончите. 

Я твердо знаю свой урокъ. 

Вы несправедливо обвиняйте 
вашего родственника. 

Онъ говорилъ слишкомъ гром¬ 
ко. 

Онъ совершенно знаетъ рус¬ 
ский языкъ. 

Я очень хорошо знаю вашею 
двоюроднаго брата. 

Онъ зналъ свой урокъ доволь¬ 
но хорошо. 

Я почти окоичилъ свою за¬ 
дачу. 

Вы чрезвычайно обязали его 
друга. 

Вы слишкомъ дорого купили 
вашу шляпу. 

Выучите по крайней мѣрѣ 
глаголъ. 

Вы выучил и по вьіешеіі мѣрѣ 
двѣнадцать строчекъ. 

0ІС ЮОЙІС П1І Г л I I СГ 
© с т а (I і)сі)ОП. 

6ІС і'ІпЬ 0 іИІ э (ли! і)С- 
пшг&сп. 

0іс ГргсФсп л а (й © с- 
гаГЪсшо!) (. 

ЗФ ІыЬс и п о с г Г а О* 
(і Ф Ьсб Х)ліит ииб: 
лсіфп. 

0іс Іыіч’п іп Ьсг С? і I е 
всГсЬгісЬсп. 

ЗФ 1)аІЧ’ С6 ІШ ѲфсГІ 
іЗсГіП]Г. 

©іаиЬсіі 0іс ей д е г а-* 
Ь с д и ? ^ 

0іс ЪаЬеп с*> и о г Гл 0- 
I і Ф йсфп. 

і!г і)сі)Г РОпа&ПФ 
піФГ аи$. 

0іс 1)зЬсп 31)ге 0Ггит.- 
рте а иг Ьсг П пГсп 
всігс апще^еп. 

віе ірпѵіеп ГлррспЬ. 
(!г рсі Г ІІ С? IV Л ѵ г б. 
(5г і)лі 3&гсп ЯЗгиЬсг 

оГгспЬаг ЫічОійі. 
ЗФ гоіИійс роп фсг&еп 

сіп. 
(!г <И)Г го іЬа ЯВіИсп 

іп Ьіс €ФиІс. 
(!г гсіііс и п л сг п лЬ. 
віегосгЬсптоіедсп (лит 

спЫзаі. 
ЗФ госіб тсіпс Яссііоп 

й а п & л в г. 
віе ЬсГфиІЬі^п ипік- 

г сфі 3^гсп 93сшап&= 
Гсп. 

(5г Грглф 5 и ІаиЕ 

€п>сг(1сі)Г рсШоттсп 
йиг гиГрТФ- 

ЗФ (сппс 31)гсп ЯЗеНсг 
Гс I) г й » г. 

(!г пиі(ігс і'сіпс Яссііоп 
II с п*. 11 ф л и Г. 

ЗФ ЬлЬс пкіпсп 9(іі|Та& 
І а (1 ЬсспМйЕ 

віе ЬаЬсп (сіпсп <5тіпЬ 
а и § е г с г Ь с п И і ф 
исѵр(!іФГсГ. 

віе 1)лЬсп 3^Ч’И іи 
Ірсисѵ йсілшг. 

^сгпсп 0ІС ШСПІЙІІСПЙ 
СІП 3^’ЯІѴСГГ. 

Ѳіс ЬаЬс'п ЬоФЛспі? 
5П>с(г ?сі(сп йсісгпГ. 
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Ѵои$ роиѵе/асіісіегсіе 
Іа (іспісііе а тогпз. 

Бсѵс/.-ѵоиз Іапі <Гаг- 
^епі? 

Реи-а-реи П атаззсга 
(1е дгапсісз гісііов- 
8С8. 

Ѵоив Ьиѵех Ігор реи. 
11 тапде Ігор сіе ѵіап- 

<1е. 
Л’аі тапдё зиЦізат- 
тспі 

Vоіі8 іГаѵс/ рае аззсх 
шапцё. 

11 а Ьсаисоир сГетЬаг- 
гав. 

Ноппе/-1иі еп Іапі зоіі 
реи. 

Еі тоі аиззг. 
Еі тоі рагсіИстепІ. 
N008 аііатсз еп [оиіе. 

ІІ5 соигепі рНс-теІс. 

Ке рагіег раз (оиз а Іа 
(оіз. 

Виѵопз а Іа гопйс. 

N«08 80ГІ0П8 Іоиг а 
Іоиг. 

N008 аііатсз спзстЫс 
аи рагс. 

Л Не/ Іоиі бгогі. 

ІЧ’аІІех раз а уаи- 
ске. 

N0115 аііатсв а сігоііс. 
11 ѵа ра сі Іа. 

1І8 80пі Ьсигеих йе 
рагі еі іі’аиіге. 

ІІ8 1е роиі*8иіѵепІ сіе 
Іоиз сбісз. 

II а ёіё рагіоиі. - 
II іГезІ сопіспі пиііе 
рагі. 

II езі аггіѵё аргороз. 

Ѵоуопз а рѵезспі. 
Маіпіепапі іе ѵоІ8 8оп 

ашіііё. 
Ѵііс; сІёрбсЬех-ѵоиз. 
Л'оиз Гйте8 кгег а Іа 

сотёіііс. 

Вы можете дешевле купить 
кружева. 

Должны ли вы столько де» 
и еп. ? 

Мало по мсілу онъ накопитъ 
большія богатства. 

Вы пьете слишкомъ мало. 
Оііъ кушаетъ слишкомъ много 
мяса. 

віе Гоппеп Ьіс <5:ріГ;сп 
ЬііПйсг ГлигѴп. 

віпО віе Го оіеі 0с(Ь 
ГФиІОій? 

9(11таП4 ігсгЪ гг (]гог 
(іс 9іеіфІІ)йшсг (апв 
шс(п. 

€іс ГппГсп 5 и шепіа. 
і$Г і и імсі $ІсіГФ. 

Я кушалъ довольно. 

Вы не довбльно кушали. 

У пего много заботъ., 

ЗФ ЬаЬе ^ іпіппдііф 
(йопИіі) йОйс(Геп. 

віе І)аЬсп піфС й о П и й 
ВСікГГ-п. 

(*г !)аг оіеіе вогйсп. 

Дайте ему отъ бтого хоть 
что нибудь. 

| II я также. 

Мы шли толпою. 

Оіііі бъгаютъ какъ пи по¬ 
пало. 

Не говорите всѣ вмѣстѣ. 

Выпьемъ кругбмъ. 

Мы неперемѣнно ходимъ со 
двора. 

Мы шли вмѣстѣ въ паркъ. 

Ступайте всё прямо. 

Не ходите на лѣво. 

©сЬсп вІС І(Щ| ШСПІй- 
Л с п О с Г ш а б Оаооп. 

)ЗФ а іі сІ> (апФ іф). 
) ЗФ й I о і ф(а Кб. 
®ІГ ЙІПЙІ’П ГфййГСП-' 

П) с і Г с. 
віе ІаиГсп о(>п с аПс 
О ѵ 0 в и п й (Ь и п г 
йигФсІпапЬег). 

вргсфсп віе піфг 5Шс 
а и Г еіппиі. 

2а(іГ ипб іп &іс Шип-- 
Ос ГгіпЕп. 

©ігйсі)сп аЬшсфГеІпЬ 
аиб. 

©іг йіпйсп ^иГашпип 
іп Осп 

ѲсЬсп віе йа»5 й сг а с 
а и б. 

©іфсп віе піфГ I і п I б. 

Мы шли на право. 
Оііъ ходитъ сюда и туда. 

Они счастливы съ обѣихъ сто¬ 
ронъ 

Они'преслѣдуютъ его со всѣхъ 
сторонъ. 

Оііъ былъ вездѣ. 
Оііъ нигдѣ не доволенъ. 

Онъ пришелъ въ пору. 

Посмотримъ теперь. 
Теперь и вижу его дружбу. 

Скорѣе} спѣшите. 
Мы были вчера въ театрѣ. 

©іг йіийсп гсФГб. 
Сгг йіфг 1)ісі)іп ипЬ 
ЬоггИп. 

віе нпо ЬсіЬсгГеіІб 
й I й іт (і ф. 

€іс осгГоійсп і(п ооп 
«Псп в с і г с п. 

Сгг Шаг пЬсгаИ. 
(!г і(1 пігйспЬшо $и- 

ГгісОсп. 
(!г Іаш $и ѵ с ф і с г 
ЗсіГ. 

91 и п шсИсп шіг ГФ’п. 
3 с ц г ГіФс іф Гипс 

§тіп^Ф4г. 
в ф п с П / сіісп віе. 
©іг шйгсп й с (1 с г п іт 

&1)СаІСГ. 

Ле ѵІ8 ѵоіге восигагіаіП- 
кіег. 

Я видѣлъ вашу сестру треть¬ 
яго дня. 

ЗФ (й6 6фшс(1сг 
о о Г й с |Г с г п. 
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N0118 аггіѵатез йстіё- 
ѵетепі. 

Л’арргепііб 1с Ггап$аІ8. 
Л’ігаі а Мо8Сои аргёз- 

(Істаіп. 
Неуспех Ыспібі. 

Ѵоин 8СГС7 йёзогтаіз 
шоп аші. ч 

Вогёпаѵопі Уарргеп- 
сігаі та 1е$оп. 

ЕПс Гиі (ѴаЬогй 8иг- 
ргІ8С. 

V о и 8 аѵех рсггіи зои- 
ѵепі ѵоігс Істр8. 

11 шоигиі зиЫіетепІ. 
Л с 8иІ8 (]исІцис[оп ра- 

гс88еих. 
К Не 80 г I гагетепі. 
Л с гсѵісгкігаі а (Их Ьеи- 

гс8 аи ріиз Іаг<1. 

Соигех аи ріиз ѵііе. 

Л с ѵоив аітсгаі Іои- 
Іоигз. 

ІІ8 Гопісопііпиеііетепі 
(Іи Ьгиіі. 

Л’ёсгігаі та ІсЙге а 
Іоізіг. 

Кои8 (1<Уеипоп8 огйі- 
паігетепі а пеиГ 
Ьсиге8. 

Л с[ и с 11 е Ьеигс <Нпег- 
ѵоиз НаЫіиеІІетспІ? 

N008 (Нпопз ргездце 
Іощоигз а сісих Ьси- 
ГС8. 

И пс заіі ргсздис ]а- 
таіз 8а Іесоп. 

И гёиввіга Іді ои Іаг<1. 

Ееѵс/-ѵои8 бе Ьоппс 
Нсигс ? 

Ѵои8 ѵоиз Ісѵсх Ігор 
Іагй. 

Ле 8аѵс2-ѵоіі8 ра8 сп- 
согс ссііе ішиѵоііе? 

1)с8Іот$ ,і’еи8 (1е І'с.чіі- 
те роиг Іиі. 

Л с п’у аі раз ёіё <1с- 
риіз. 

Мы недавно пришли (пріѣ¬ 
хали). 

И учусь по*Фр0ііцзуски. 
Послѣ завтра я пойду въ 
Москву. 

Возвращайтесь поскорѣе. 

Вы впредь будете моимъ «дру¬ 
гомъ. 

Впредь я выучу свой урокъ. 

Она сначала удивилась. 

Вы часто теряли ваше вре¬ 
мя. 

Онъ умеръ скоропостижно. 
Я иногда лѣнивъ. 

Она рѣдко выходитъ со двора. 
Я возвращусь не позже десяти 

часовъ. 

Бѣгите какъ можно скорѣе. 

Я васъ всегда буду любить. 

Они безпрестанно шумятъ. 

Я напишу свое письмо на до¬ 
сугѣ. 

Мы обыкновенно завтракаемъ 
въ девять часовъ. 

Въ которомъ часу обѣдаете вы 
обыкновенно ? 

Мы обѣдаемъ почти всегда въ 
два часа. 

Онъ почти никогда не знаетъ 
своего урока. 

Онъ рано или поздно успѣ¬ 
етъ. 

Вставайте рано. 

Вы встаёте слишкомъ поздно. 

Не знаете ліг вы еще этой но¬ 
вости ? 

Съ тѣхъ поръ я уважалъ его. 

Съ тѣхъ поръ я тамъ нс 
былъ. 

©іг і'іпЬ и п Iа п і) (1 ап- 
йсГоштсп. 

ЗФ Ісгпс (гап&брТсЬ. 
ЗФ гоеѵЬе иЬегтогзеп 

паф ЭДо(Нпм геіГеп. 
йотшеп віе ЬаІЬ те: 

&ег. 
віе госдеп іп Зи*ип(Г 

(\) і п (и I) г о) шеш 
$ѵсип& (еіп. 

33сп пип ап шегЬс іф 
тсігіе ЕесГіеп Істсп. 

Віе шаг ап (ап8 в ег= 
ГіаипГ. 

віе НаЬсп о(Г Зб^ЗсіГ 
ссѵісгсп. 

(5г (ЬгЬ р I 6 & П ф. 
ЗФ Ьіп з и сі Iгп (аиі 

(Ыде). 
віе йсЫ ГеіГеп айв. 
ЗсЬ тегОе С р а Г с К е п в 

ит $еІ)п иы гоіеЬег-- 
Гстпип. 

2аи(еп віе Г с ГФпсІІ 
а и тбйПф. 

ЗФ іѵсгЬс віе і т т ег 
(Я сѣ ІісЬеп. 

віе Ііігтеп іттег (Ье-- 
0 лп Ьій). 

ЗФ шегйе теіпеп Фгіе( 
паф Фея истііф: 
Г с і Г ГФгеіЬеп. 

©ІГ€ (ифГшЯеп я с -- 
п> 61> п I і ф ит псип 
Ш)Г. 

ит юсіфе $е\1 ГреіГеп 
віе яеп>6і)ПІіф *и 
ШГай? 

©іг (усіГеп (а(1 іттег 
ит &теі 111)г. 

(*г Гапп та(1 піетаів 
Геіпе ѴесГісп. в 

(26 іѵігЪ І1)т (гйЬ оЬее 
Гр а С яеііпзеп. 

вГсреп віе (гиі) аи(? 

віе Щеп &и ГраГ аи(. 

©ііТсп віе ЫеГе №еиія-- 
Геіг поф піфС? 

в с і і Ь е т (Г с і Г Ь с г 
р е і Г) РаЬе іф І1)п де/ 
афГеГ. 

в е і Г 0 е т (Г с і Г Ь е г 
3 е і 0 Ьіп іф Рог( 
піфГ й^тсГеп. 
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()иап(1 аПепсІс/ - уоив 
Моп8Ісиг ѵоігс роге? 

N0118 )оиопв аих саг (се 
сІе Істрз сп Істрз. 

11 а ёіё уоіё сп рісіп 
]оиг. 

Ой аПех-уоив а ргё- 
8СПІ? 

В'ой ѵепе/-ѵои8? 
Успех ісіу іс уоив ргіс. 

Когда ожидаете вы вашего ба-1 
тіошку ? 

Мы иногда играемъ пъ карты. 

Его обокрали среда бѣлаго 
днл. 

Куда идете вы теперь ? 

Откуда вы идёте ? 
Придите сюда, пожалуйста. 

8огІс/ й’ісі виг 1с Выдьте тотчасъ отсюда. 
сЬашр. 

Кс8Іе/ Ій Ші тошепі. Останьтесь тутъ ил минуту. 

ІЧе Ьоидсх рае йс Ій. Не шевелитесь оттуда. 

Керапіех Ій Ьаиі. 
Уоив Ігоиѵсгсх уоігс 

Ііугс ісі йеззоиз. 
Несшіе/./а йаасеЪеаи 

СаГ088С. 

1 11с уіспі й'сп Ііаиі. 
Ргспех-Іе раг сп Ьаиі. 
Тспсх-Іе раг сп Ьаз. 
8а гпаівоп С8І Гогі Ьсііс 

сп (1 ей ап з. 
V оіі8 Ігоиусгех ѵоз 

соіпрадпопв аих сп- 
ѵігопз. 

N0118 (1ешеигоіі8 Іоиі 
ргосЬс. 

А Не/ йеѵапі ѵоігс 
Ггсгс. 

МагсЬех раг йсгггсге. 
Мсіісг, сссі йеззизу сі 

ссіа йеззоиз. 

Смотрите туда на верхъ. 
Вы найдёте вашу книгу здѣсь 
внизу. 

Посмотрите туда па эту пре¬ 
красную карету. 

Она идётъ сверху. 
Схватите ото сверху 
Держите ото снизу. 
Его домъ внутри очень кра¬ 
сивъ. 

Нм найдёте вашихъ товари¬ 
щей въ окрестностяхъ. 

Мы живёмъ очень близко. 

Ступайте впереди вашего бра¬ 
та. 

Ступайте назади• 
Положите ото вверхъ, а то 
внизъ. 

чВ а п п сггоагГсп $іе 
ЗЬѵсп #спп ФаГсгѴ 

ЯЕЧг Гріеісп & и госН сп 
Зіагісп. 

ЭДап і)ііГ іЬп аш Ъ і* I- 
Ісп $«йс Ьс(Ы)1си. 

ЗВ оі) іп йсірсп €іе )с#1? 

$?оп го о ІСШПП’П 0ІС? 
Лсгогосп 0ІС, іф ЬіГГс, 

I) і е I) с г. 
©сікп €іе діеіф (огі 
ООП 1)ісг. 

ЯМсіЬсп віе сіпсп 21іи 
ЙСПНІСГ Ь о г I. 

Мйігосп віе (іф піф( 
ООП Ъ о г 1. 

всЬсп €іс Ьа оЬсп 1)іп. 
0іс (ІиЬсп 31)* ЯЗиф 

1?ісг ипГсп. 
€сікп €іс Ъ о г і Ыс 

(Фойе ДиіГфс. 
€іс ІошшС ооп оЬсп. 
$а([сп <Віе её оЬсп ап. 
фаПсп віе сё ипгсп. 
€сіп фаиё і(1 ооп іп- 

псп (\фг ЬиЬГсЬ. 
0іс госг^сп ЗИ* 

ІСП I П 1) С Г и Ш й Сг 
Й С п Ь ГіпЪсп. 

ЗВіг гоойпсп 9 а п і 
п а Ь с. 

©фп €іс о о г ЗИю 
ЯЗѵиЬсг. 

@сІ)сп 8іе ІмпІсгЬсг. 
Ѵсдсп €іс Ысе оЬсп 

а и (, ипЬ )спсё Ьаг- 
и п Г с г. 

XVIII. 

РКЕР081ТІ0ІѴ8 КС88Е8. 

ПРЕДЛОГИ РУССКІЕ. Задіфе ФеЫгГег. 
БЕЗЪ, БЛИЗЪ, ВДОЛЬ, ВМѢСТО, ВНУТРИ, ВИВ, ВОЗЛ'Іі, 

ВОКРУГЪ. 

ЛѴЕО ЬЕ СЁМТ1Р, пііі Ьст ©шЧі». 
Безъ меня. 01) пе шіф. (9І«.) 
Безъ моего брат». О»пс тсіпсп ЖгиЬсг. 

■1«сс.) 

8ап$ тоі. 
Наш топ Ггеге. 
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Ргсз (Іе та та коп. Близъ моего дома. М шсіпст $аи|с. 
(Х)аГ.) 

Бс Іопд (Іи Яеиѵс. Вдоль рѣки. (2апі;$ Ь<т$(и(Ге. (Х)аГ.) 
/І\іпі)б0іб5'1и^’б.(©сп.) 

Аи Пси сіе Іоп ЬаЬіі. Вміьсто твоего платья. ШпІІаГГ (0 а ГГ) Ьсіпсб 
АІсі&с*. (©сп.) 

1)аіі8 Ѵіпіепеиг (Іе Іа 
саѵегпе. 

Внутри пещеры. ЗппегІ)аІЬ Ьсг ^біуіс. 
(©СП.) 

ІІогз (Іе Іа ѵіііе. Внѣ города. Ши^сг1)аІЬ Ьсг вГаМ. 

А соіс (Іе 50п іагсііп. Возлѣ его сада. 9? сЬ сп Гсіпсіи ©аѵГсп. 

Аиіоиг (Іе Гё§1І5е. Вокругъ цёркии. Шіпз$ит Ыі Дігфс. 

ВОПРЕКИ. 

аѵес ііЕ батіг, пи* йст ©еШ'в* 

Маідгс ІС8 сігсрП8Іаи-|#о/і^еки обстоятельствамъ. I^ Г0 0 ^С* 23сгІ)лІ1'ііиТс'* 
СС8. I I (©СП.) 

въ, во. 

аѵес іЛссивАтіг ет ье рлЕРОзтбггоЕь, тіг Ъсш 91сси(а(і& шіЪ .фгорорііі). 

АѴЕС і/лССІІЗАТІР. 

II рагі роиг Мо5сои. 

Моиз аггіѵітса йапз 
ип ѵі11а$е. 

11 спіга (Іапз та сЬат- 
Ьге. 

Цпс ЬіЫіоІЬёрис йе 
тіІІе ѵоіитез. 

Лс сгоіз сп 1)іси. 
1)и (кар а ѵіпёі-сіпч 

гоиЫея. 
IIпе сІосЬе йс тіііс 

роисіз. 
Меііег сеіа (іапз ѵоіге 

росКс. 
11 С8І аііё сп восіёіё. 

Онъ Ждетъ въ Москву. 

Мы пріѣхали въ деревню. 

Онъ вошелъ въ мою комнату. 

Библіотека въ тысячу томовъ. 

Върую въ Бога. 
Сукно въ двадцать пять ру¬ 

блей. 
Колоколъ въ тысячу пудъ. 

Положите бго въ карманъ 

Онъ пошёлъ (поѣхалъ) въ го¬ 
сти. 

і. ЭД і Г Ьст Шеей-- 
Га г і и. 

(!г гсі|Т паф ЭДс(зГіга. 
(Лс.) 
Фіѵ Іашсп іп сіп Х)еѵГ. 

(Ясс.) 
(гг гг«г іп тсіп Зввтсг. 

(Шее.) 
<2іпс ЯЗіМіоЦеІ »оп 

ГаиГспЬ 5і?кіл^сп. ®аг.) 
ЗФ цІаиЬс ап ©сГГ.(Шес.) 
&иф хи ГйпГ ипО В»ап-- 

ХІі) ШиЬсІ. (Х)аС.) 
(!іпе©ІосГе исп ГаиГспЬ 
фиЬ. (2иГ.) 

вгатсп віе Рісб іп Ьіс 
^аГфс. (Шее.) 

<5г і|1 іп ©сГс11ГФа(Г зе- 
яапі]сп (офідсп). 



11 езі рагіі роиг Іа 
сашра^пе. 

ІѴе ѵоиз шёіе/ раз 
сІапз сеііе аіГаігс. 

11 езі ІошЬё (Іапз Іа 
шізёге. 

11 а іеіё зсз раріегз 
аи Геи. 

Рагіег тіііе гоиЫез. 

Сігёіе (1с Іа дгоззеиг 
е/’ии а*иГ (1е рі^соп, 
«Гии ссиГ сіе роиіе. 

11 езі еіцадё аи Иіёа- 
Іге аііетапсі. 

II а Іоиі репіи аи ]еи. 
ЕПо геззетЫе сп Іоиі 

а за тёге. 
Га Гои(1 гс езі ІотЬёе 
зиг 1е Іоіі сГии Ііап- 
цаг. 

Сеііе сЬатЬге а сііх 
агсЬіпез (1с Іопд. 

Се ропі а 070 раз йс 
Іопдиеиг. 

Се Ііѵге езі іп Гоііо, 
еі Гаиіге іп осіаѵо. 

Сотые зі^ііс сіе гесоп- 
паіззапсе. 

1)с та ѵіе. 

Онъ отправился въ деревню. 

Но мѣшайтесь въ это дѣло. 

Онъ впалъ въ бѣдность. 

Опт. бросилъ своп бумаги въ 
огонь. 

Держать пари въ тысячу ру¬ 
блей. 

Градъ величиною въ голубиное 
яйце, въ куриное яйце. 

Онъ ангажированъ въ нѣмец¬ 
кую труппу. 

Онъ проигрался въ йухъ. 
Она вея въ мать. 

Молніею ударило въ крышу 
деревяннаго сарая. 

Эіа комната имѣетъ десять ар¬ 
шинъ въ длину. 

Этогь мостъ длиною въ 070 
шпіонь. 

Эта книга съ листъ , а та въ 
осьмушку. 

Въ знакъ благодарности. 

Во всю мою жизнь. 

Де геѵіепсігаі (Іапз ипе 
тіпиіе. 

Ѵоиз заигег Іоиі сп 
зоп Іетрз. 

ЁІспісИетепІ. 
А ГЬеиге сіе Іа тогі. 

Я въ одну минуту возвращусь. 

Им вес узнаете въ своё время. 

Во вѣки вѣковъ. 
Въ часъ смерти. 

Ѵапз 1е соигапі сіе 
Гашише. 

Рспсіапі Іоиіе Іа пиіі. 
1)и Іетрз сіе ГКшре- 
геиг Ріегге 1е Сгаші. 

Оп Га Гаіі оШсіег. 

Мои опсіс а ргіз ГЬа- 
Ыі. 

2. АѴНС ѢЕ РПЕРОЗІ- 

ТІОІЧХЕЬ. 

Де сіешеиге а Іа саш- 
ра^пе. 

Ма з се и г сіешеиге сп 
ѵіііс. 

11 сіетеиге а ІѴе г. 
И зегі (Іапз Іа дипіе. 

Въ продолженіе года. 

Во всю ночь. 
Во время царствованія Импе¬ 

ратора Петра Великаго. 
Его произвели (пожаловали) 

въ офицеры. 
Дядю постригли въ монахи. 

Я живу въ деревнѣ. 

Сестра* моя живетъ въ городѣ. 

Онъ живётъ въ Твери. 
Онъ служитъ въ гвардіи. 

Сг і(Т а и Гб 2апЬ (Ясс.) 
ЙСГСІ|К 
Шсікп віе (іф піфі і п 

бісГе ѲаФе. (ЗІсс.) 
(5т і|1 іп ЗІгшиП) (Ми.) 

дт Пкп. 
<5г 1?аг Геіпсфарісгс іп’б 
Зеисг (91<с.) йсшогГ’п. 

Цш ГаиГспб ОіиЬсІ юеГг 
Гсп. 

фаікі ѵ о п бсѵ ©гб{іс 
сіпеб &аиЬспсісб,сіпсб 
фГфпсгсісб. 

(5г і(і Ьсі’т ЬсиіГфсп 
тПкаІег спдазігГ. 

(5г ЬаГ ЯШсб шгГрісІГ. 
<2іс і(1 іРгсг ЭДиГГсг 

і'сіисаткп йЬпіісі). 
Фсг ЯМіб ГФІШ} іп баб 
флф сіпсг рб^епкп 
вфеипс. 

ФісГеб і(1 ісі)п 
ЗІгГфіпт Іапа. 
Ше ФгіісГс іа 670 
вфѵіГГс Іапі]. 
Шс* &иф і|1 іп $о(іо 
ипб іспсб і п Оси». 

Зипі |3еіфсп (ФаС) бес 
Т>апГЬагГеіГ. 

Зп тсіпст йДЩсп 
Ін’п. (ФаГ.) 

ЗФ Іоштс іп сіпсгЭДі? 
пиГс (ФаГ.) гоіебег. 

е\с тегбеп ЭДІсб $ и (сіг 
псѵ 3^1 сгрфгсп. 

3 п Сгпні]ГсіГ. 
3 п бег &обсб(1ипЬе. 

(»«*.) 
3 т 8аще (ФаГ.) бсб 
~ З-Фгсб. 
І)ісінт5с^афП)іпЬигф. 
Зиг 3«Г (Х>аГ.) бсб ДМ-- 

Гсгб феГеѵб бсб ©го(кп. 
ЭДап і?аг И)п ^ и т Оі(і' 

ііег (Фаг.) Ін’ібѵбсѵг. 
Шп 01)СІШ 1)аГ }'іф сіп- 

Гісібсп 1а([сп. 
2. ЯЛ і Г бет ф г аг 

V о Г і Г і ѵ). 
ЗФ тсІ)пс а и I бет 

І!апбс. 
ВДсіпс ©ФгосКсг П)0І)ПГ 

і П бег вГабГ. (Фаг.) 
Сот пнфпГ (ІсЬГ) іп 2п)сг. 
(5г біспГ і п бег ©агбе. 

(»•*.) 



34 

Се Гиі Гаппёе равяёе. 

II С8І тогі а Іа Леиг 
сіе 80п а"е. 

И рагіісіра а сеііе еп- 
(гергіве. 

ЗѴІоп ѵіііаде е§1 а ѵіпді 
ѵег8ІС8 сіе К ахам. 

N0 т’ассизех раз Не 
ГаіЫе88е. 

С'еві аггіѵё еп 1801. 

Это было въ прошедшемъ го- 

ЛУ•, 
Онъ умеръ въ самыхъ цвѣту¬ 
щихъ лѣтахъ. 

Онъ участвовалъ въ этомъ пред 
пріятіи • 

Моя деревня въ двадцати вер¬ 
стахъ отъ Казани. 

Не вннпте меня въ слабости. 

Это случилось въ 1801 году. 

И е8І тогі йат Іа 
пиіі сіе затесіі а сіі- 
тапсііе. 

Ьа ГаЬгіцие езі а сепі 
ѵег8Іе8 сіе Іа ѵіііе. 

И ёіаіі а Іа Іёіе сіе 
«сіи гёдііпепі. 

Онъ умеръ въ ночи съ суббо¬ 
ты на воскресенье. 

Заводъ лежитъ отъ города во 
ста верстахъ. 

Онъ былъ въ главъ своего 
полка. 

2>аб шаг (йсГфаф) і ш 
ѵегіікп Заінѵ. (Х)аГ.) 

@г (ІаѵЬ і п ^’Г ЯМіШк 
(ХМ.) Гсіпсг 

(5ѵ па^ш Хікіі ап ЫсГсг 
имачифшишь (І)аГ.) 

ЭДсіп ©иг і(1 а иг &шап- 
ІІЗ ‘ЗГсгііс »сп &аГап. 

ОДФиОДсп віо шісЬ 
піФГ Ьсг вфшаФе. 

Х>ісГсй ясГФаІ) і ш З'Фѵе 
(Х>аГ.) 1801. 
ЦагЬ і п Ьі’Г %кѣГ 

(Х)аі.) ооп €оппаІчп& 
аит ©оппіаз. 

Х>іс ЗаЬсіІ 1іеі]1 &ипЬегГ 
ЗВсгОс ѵеп Ьгг 0ГаМ. 

(*г шаг ап Ьсг €рі(}с 
(стеб ЙсйітопНІ* 

ДЛЯ. 

А ѴЕС ЬЕ СЕМТ1Р, ШІГ &СІ11 ©СПІІІФ. 

Роиг тоі. 
Роиг ѵои8. 
Роиг топ ргорге аѵап- 

Іа^е. 
Ле Гаіз ееіа роиг уои8. 

Для меня. 
Для васъ. 
Для собственной пользы. 

И это для васъ дѣлаю. 

$ и г гпіф. (9(сс.) 
$иг е«с. (Исс.) 
Зи тсіпсш сіцспсп 93ег-- 
П)сіІс. (5>аГ.) 

ЗФ М)ие Мсб | и г <Ви\ 
(»«.) 

/ 

ДО. 

АѴЕС ЬЕ СЬЖІТІЕ, ШІ! ЬСШ ©СПІПі?. 

11 п’у а раз Іоіи сГісі 
а Іа гіѵіёге. 

Отсюда до рѣки не далёко. 

N008 вогптез а11ё8 а 
ріесі уивяи'а Іа таі- 
80П. 

П а уёси /н^ц’а ип 
а§е 1гс8 аѵапсё. 

Еп сіпс( Іоигз іі сбі 
аггіѵё а ІѵіеГ. 

11 а ёегіі Іа Геиіііе ]т- 
^и’а Іа ,Гт. 

Зиадиа ргёвепі. 
Арргепех ]и8дигсі. 
Л’аі Ьевоіп сіс ѵоиб. 

ипе ргіеге а ѵоиз 
Гаіге. 

Мы дб дому пѣшкомъ пошли. 

Онъ дожилъ до глубокой ста¬ 
рости. 

Въ пять дней онъ доѣхалъ до 
Кіева. 

Онъ дописалъ листъ до конца. 

До СИХЪ поръ. 
Д читесь до ётого мѣста Т 
Я имі'ю до васъ нужду. 

Я им/ію до васъ просьбу. 

2$оп 1)ісг И б 5 и ш 
81и(Г* (ХМ.) і|1 пісЬГ 
шгіг. 

‘Віг і)іпі]сп іи 5и(іс Ьіб 
паф фаиГе. 

С!г сисіфіс сіп &оІ)сб 
тих. 

Зп тип? йадсп Гаш сг 
\х і б А\ісп>. 

(2г 1;аГ Сч*п ЯЗедсп Ь і б 
$ и сіпос асГфгісІч’п. 

ЯЗ і б іе$С. 
ѴѴѵпсп віе Ьіб Ьифсг. 
Зсі) йгаифс €іс (іф Ьс= 

Ьаи* 3(Ясг). 
ЗФ 1)лЬ< сіп с ®Шс ап 
еіс. 
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N0118 'роиѵопя пои« 
раззег сіе ѵои«. 

Мои рсге С8І ашаіеиг 
сіе ІлЫс<іих. 

Мои Ггегс С8І ашаіеиг 
сіе сЬіепв. 

Намъ до васъ нужды нѣтъ. 

Мой отецъ охопіпкъ до кар¬ 
тинъ. 

Мой братъ охотникъ до со - 
бакъ. 

ЗВіѵ ЬаЬсп 8іс піфі по-- 
ГЬіѵі (шіг Ьгаифеп 8іе 
піфС). 

ЭДсіп ЯМс* і(1 сіп$гсипЬ 
осп ©сшаЮсп. (І)аГ*) 

ОТеіп ЯЗгиЬсг ій сіп 
ЗѵсипЬ ооп фипЬей. 

ЗА. 

лѵес і/Ассшзатір ет ье растіг, шіг &сш 21сси(аІіі> ипЬ (ІгашспгоІФ 

1. ЛѴЕС І/АССѢ8ЛТІЕ. 

II 80 тіі а ІаЫе. 

II Га ргі« раг Іа таіп. 

II Га Іігё раг Іез сЬо- 
ѵсих. 

11 Гаиі 1с рипіг роиг 
сс/а, 

II еяі тогі роиг за го- 
Ііціоп оі за раігіе. 

11 а сіе)а ріиз сіе зоі- 
хапіо апз. 

СбтЬісп аѵс/- ѵоіі8 
раус ѵоіге сііеѵаі. 

11 а (гаѵаіііе роит и и 
аиіге. 

ѣе по гёротів рая роиг 
Іиі. 

11 а сіе ргІ8 сотто го 
сгис роиг 8оп Ггегс. 

.Тс рагіігаі сізаріасе. 

Ни ап аирагаѵапі. 
II Га )о1б йеггіеге Іа 

ІаЫо. 

2. ЛѴЕС ЬЕ ГАСТ1К. 

II Га епѵоуё сЬегсЬег 

11 а шагсЬё аргез топ 
Ггёге. 

11 те зиіѵіі. 
8игѵоШсг срюкрГип. 

Ьс с осѣ о г С8І аііё еііег- 
сЬег <1е Гсаи. 

Онъ сѣдъ за столъ. 

Онъ взялъ его за руку. 

Онъ дралъ его за волосы. 

Его должно за эго наказать. 

Онъ умеръ за вѣру и за оте¬ 
чество. 

Ему уже за шестьдесятъ 
лѣтъ. 

Что вы заплатили за вашу 
лошадь? 

Онъ трудился за другаго. 

И за него не отвѣчаю. 

Оиъ взятъ въ -рекруты за 
брата. 

Я за него поѣду. 

За іодъ. 
Онъ забросилъ это за столъ. 

Онъ послалъ за нимъ. 

Онъ слѣдовалъ за моимъ бра¬ 
томъ. 

Онъ слѣдовалъ за мною. 
Смотрѣть за кѣмъ. 

Кучеръ поѣхалъ за водою. 

1. 9511Г Ьсш 51 с сиг 
Г а Г і о. 

($г Гс^Гс (ісЬ а п Ьеп 
зт (Зісс.) 

С?г паі)іп іЬп Ьсі Ъсг 
фапй. (Х)аг.) 

С*Г &0і] ІІ)П Ьсі Ьсп фа<\: 
ГСП. (2)аГ.) 

ЭДип тир і&п 
ЬсйгаГсп. 

(*г ій (иг ©ІаиЬсп ипЬ 
йкісгІапЬ ірЙогЬсп. 

ій (Фсп йЬсг (сф$М 
ЗйЬгс аІГ. 

ЯВіс ѵ»іс( І?аЬсп Ѳіс (иг 
ЗЬѵ фі'сгЬ (Зісс.) Ьс: 
5а‘)ІГ. 

($г 1)аГ (иг сіпсп ЗГп- 
Ьсгп (91сс.) дсагЬсіІсГ. 

ЗФ исгамгоогГс псфг (иг 
І1)п. (5(сс.) 

(5г ій Й«ГГ (сіпеб 95ги? 
Ьсгб (®сп.) аііт Шс- 
Ггигсп йспсттсп \ѵоѵ* 
Ьси. 

ЗФ гсіГе й а Г Г Гсіпсг. 
(($сп.) 

Ж о г сіпст 3<фге. (2>аГ.) 
@г 1)аГ ей І^іпісг Ьсп 

&ІГФ (5(сс.) асшог(сп. 

2. ЭДІГ Ьст Зт 
Й г и т с п Г а 1. 

(!г М паф І1;т 
ЙсГфісГГ. 

(!г зіпз 1)іпГсг тси 
пет ЯЗгиЬсг. (Х)аІ.) 

(!г (сЬ)Гс шіг. 
I)іе 51иійФГ иЬсг сіпсп 

ІыЬсп. 
Х)сг ЯиГГФег і|1 паф 

ЯРаЙсг (ХкГ.) деііфгсп. 
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11 (Іешеиге аи йсіайе Онъ живётъ за рѣкою. (!г ПЧфиГ | с* п Г с і Г 
Іа гіѵіёге. 

Ли йеіа (Іи ІЗапиЬс. За Дунаемъ. 
3*!иіТі’б. (@сп ) 

ЗспГсіГ Осг Х)епл(1. 

Ли йеіа сіи Ѵоіда. За Волгою. 
(©СП.) 

3 с п і г Осг ЯРоІда. 

Веггіеѵе Іа топ(а§пс. За горою. 
(©сп.) 

.61 п Г с г Ост 93сглс. 

11 а ей 8оп соп§ё а Онъ уволенъ отъ службы за 
(ФаГЛ 

<*г Ій (стсг ЭРипОсп Імі? 
саизс сіе 8С8 Ыс8«и- ранами. Ьсѵ аиб Ост Фіспй 
ГС8. 

Письмо за тремя печатями. 
спОаЦсп. 

ІІпе Іеііге а Ігаія са- Фп ©гіс( т і Г Огсі 
СІ1СІ8. 

Ріизіеигз ІгіЬия яаиѵа- Многіе дикари за поясомъ но¬ 
©іедеіп. 

Шісіс ФМОсп Ігадсп іт 
дея рогіепі сіаия Іеиг сятъ обыкновенно неболь¬ ©йгГсІ сіп Мсіпсб&сіі. 
ееіпіиге ипе реіііе шой топоръ. * 
ЬасЬе. 

8ои$ сІеГ. За замкомъ. ипгсг вфіер. 
СасЬеІё. За печатью. 93сг(ісдсІГ. 

изъ. 

аѵес ье сёнітір, шіг Ост ©сиігіо. 

8ев аісих яопі уепи.ч 
йс Іа 8иё(1е. 

II С8І рагіі йс Ка/ап 
роиг АвІгакЬап. 

11 езі 80г(і йс Іа ѵіііс. 

II Гиі Ьаппі йе $а ра- 
Ігіе. 

С'сяі та ргстісге 8ог- 
Ііс (1с Іа таізоп. 

С’еві 1е теііісиг йс 
тез атіз. 

І^С8 ГПОІ8 80 сотро8СпІ 
сіе Ігепіе ои йс Ігспіс 
ип ,іоиг8. 

Его предки пріѣхали изъ 
Швеціи. 

От. порхалъ изъ Казани вг 
Астрахань. 

Онъ вышелъ изъ города. 

Онъ былъ изгнанъ изъ оте¬ 
чества. 

Это аіой первый выходъ изъ 
лому. 

Онъ лучшій изъ моихъ дру¬ 
зей. 

Мѣсяцы состоятъ изъ тридцати 
или изъ тридцати одного 
дня. 

©сіпс ЗЗогІ'фсп (іпО 
аиб ©ФгоеОсп асіот: 
пип. 

і(1 а и б ЯлГап паф 
ЭДгаанш дсгсій. 

(!г «ІП4 а «б Осг ©ГаОГ. 

(?г ігигОс аиб Ост 93а-* 
СсгІдпОс (Х)аС.) ѵсг* 
ЬйппГ. 

Хпіб ;(1 ігіеіп сг(1сг ЗГиб-* 
дап>). 

(5ѵ і(і тсіп Ьс'іісг ЗгсипО. 

Х)іс ЭПопаІс Ьс(1сІ)сп аиб 
&1чч'(лд оОсг сіп ип& 
Огсірід йадсп. (Х>аГ.> 

ИЗЪ-ЗА, ИЗЪ-ПОДЪ, КРОМЪ. 

АѴКС ЬЕ СЕМІТІГ, ШІГ ОсШ ©СПіЧІО* 

і\ои8 поия ІеѵДгпся йв Мы встали изъ-за стола. 
Іа1)1е. 

П’аіі йеіа сіс Іа т<м\ Изъ-за мори. 

Шіг (ЫпОсп ѵот ИГЛ 
аи{. 

Фоп ІепГсІГ Осб ЭДіЧ’: 
гсб. 
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1л 8011ГІ8 80ГІІ1 (ІС СІС5- 

зоиз Гагтоіге. 
Мышь вышла изъ 

на. 
- подъ шка- I)іс ЭДдиб Гат ипГе* 

ОстбфгапГс &ег\м>г. 
(ФаГ.) 

Оиігс сеіл. Крбмѣ того. 

А Гсхсерііоп (1с топ Крдміъ моего брита. 
Ггеге. 

9Ги(ісг0ет. (ФаГ.) 
/Отсіпсп ЯЗгиОсг пибдс.- 
) псттсп. 
і 9Т іі 0 с г шеіііет 93ги* 
ѵ Ьсг. (ФаГ.) 

КЪ. 

аѵес ье плтіг, пііг Ъст ©лГіт 

Успех сіхсі тоі. Придите ко мнѣ. 

(}и*С8І сс ^иі С8І « 

ѴОІГС 8СГѴІСС? 

Ссіа 8СГІ аи Ьісп ри- 
Ыіс. 

11 С8І спсііп а Гаѵа- 
гісе. 

І/атоиг сіе Іа раігіе. 

Что къ вашимъ услугамъ. 

Это служитъ къ общей поль¬ 
зѣ. 

Онъ склоиепъ къ скупости. 

Любовь къ отечеству. 

Яоттеп 8іс 511 тіг. 
(ФаГ.) 

Фаб і(1 ((ЬфГ) ц и ЗЬгсп 
ФІспЛсп? (ФаГ.) 

Фаб МспГ ііш аИдс? 
тсіпсп ФсГгсп. (ФаГ) 

<*г і(1 & и т @сі|с (ФаГ.) 
вспеійГ. 

Фіс ^ісЬс $ ит $а(е& 
(апЬс (Оіс ЯШегІапОб- 
ІісЬс.) 

МЕЖДУ, МЕЖЪ. 

АѴЕС ѢЕ ГАСТІГ ЕТ (}ІШ.діІЕГОІ8 АѴЕС ЬЕ СЕІ*ГГІГ, ШІГ ЬСШ 5и(1ПШШіГаІ 

шіО }ип)еіІсп тіг *>ст ©епігіік 

Епіге 1с сісі сі Іа Ісггс. 

Епіге Іа топіадпе сі 
Іа гіѵіеге. 

Рагті ІС8 шопіа^пез. 

Между небомъ и землею. 

Между горою и рѣкою. 

Между (Межъ) горъ. 

Серстіапі. 5иг сев сп- Между тѣмъ. 
ІгсГаіІев. 

РсШІапІ еріе. ТапсІІЯ Между тѣмъ, какъ. 
<|ие. | 

ЗпмГФсп .&ітпп1 ипО 
(2г0е. (ФаГ.) 

ЗГОІГсІКП Ъсш ©СГі|С 
ипО Ост 51и|7с. (ФаГ.) 

ЗШІГФСП ОСП 'ІѴГіКП. 
(ФаГ.) 

ЦпГсгОфп. 

'ВаІ)ѵспО. 

МИМО. 

АѴЕС ЬЕ СЕИГПГ, П1ІІ ЬСШ ©СПІГІІ). 

Ргдз (Іи |аг(1іп. IМимо сала. №й(к Ьеі Ост ©агГсп. 
Ргс8 (Іи сЬешіп. |Мимо дороги. |фагГ ап Осг ѲГгарс. 
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НА. 

аѵЕС і/ассіізатір ет ье ркёрозітю^еь, тк бет ЭДсси|аІі*> ппХ) фгарр(ігіб* 

1. АѴКС і/аССРЗАТІР. 

1. (Г бет 9(сси- 
Г а Г і и. 

11 тіі 1е Ііѵгс 6цт Іа 
ІаЫе. 

Соирсг сп тогсеаих. 

Саззег сп реіііз тог- 
ссаих. 

Езрёгёх сп ІНси. 

N0 сотріех раб зпг 
(ІС8 рГОГПСЗЗСЗ. 

Моп Ггёге ге88сшЫс а 
та теге. 

N0 ѵоиз ГасЬе/ раз 
сопігс ѵоіге сіотез- 
іі(|ие. 

Оп не рсиі ра8 зс 
Пег а сеі Ьот те- 

II а асііеіё ёез Ггат- 
Ьоізез роит ип сіеті- 
гоиЫе. 

С'езі Ігёз таі <1е са- 
Іотпіег зон рго- 
сЬаіп. 

II те тагсЬа сит 1е 
ріеіі. 

II зе ріаі^піі еп ]из- 
Іісе (Іс зоп ѵоізіп. 

Рагіег й Іогі еі а 1га- 
ѵегз. 

АсЬеІег аи сотріапі. 

С’езІсШ д, тез сіёрепз. 

Онъ положилъ книгу па 
столъ. 

Разрѣзать па части. 

Разбить па мелкія части. 

Уповайте па Вога. 

Не надѣйтесь па обѣщанія. 

Мой братъ походитъ па мать 
мо іо. 

Не гнѣвайтесь па нашего слу- 

ГУ- 

Сгг (сі)Ѣс баб Фиф л и ( 
бсп $ІГФ. 

Зп @гйсгс (ЯссЭ 5стг 
Гсбпеібсп. 

Зп Ноіпс війсгс іЗІа.) 
^егЬгсфсп. 

ФсгГгдисп віе (исгНлисГ) 
лиг ©огг. (9Гсс.) 

ФегІлПеп &іе |‘і<Ь пісЫ 
а и г ФеѵГрѵсфипі}сп. 
(Ясс.). 

ЭДеіп Фгибсг яісіфг шеи 
пег ЭДиКсг. 

ригпсп віс піфГ а и г 
ЗргспФебіепГсп.ѵ2(сс.І 

Не льзя полагаться па ётого 
человѣка. 

Онъ купилъ малины па пол¬ 
тину. 

Это очень худо , клеветать па 
ближняго. 

Онъ мнѣ наступилъ на ногу. 

Оиъ просилъ па сосѣда. 

Говорить па удачу. 

Купить па наличныя деньги. 

Это сказано па мой счетъ. 

ЭДііп Глпп ГіФ аи? Ме- 
Гсп ЭДепГФеп (9(сс.) 
пісЬ!' ѵсг(л([сп. 

Сгг ЬяГ Гиг сіпсп МЬеп 
ШиЬсІ (Ясс.) фішЬсе-- 
гсп деЬин'г. 

Сгб ІИ (Ѵ1)ѵ ГсМссЬГ, Гсіпсп 
ч)М)сптспГфсп іи ѵег- 
(литбсп. 

іглГ тіг аи? бсп 
$и(ь (Ясс.) 

(*г М Гсіпсп %іфбаі* 
тНаз*. (Ясс.) 

Я и Г# ѲсгаГбсшсфІ (іп 
бсп &аі} 1)іпст) Гргс- 
фсп. 

®иг Раагсб ©с(б (Ясс.) 
ЬшГсп. 

/Хліб бфеІ)Г НФ «и? 
\ шіф. 

ІИ аи? шіф 
( тип^Г. 

2. АУЕС ье РИЕР08І— 
тіогшеь. 

2. УК и б с ш ф г а-- 
р о Г і 1 і 

II ѵіі еп сЬегпіп ип 
Ііёѵге. 

Вап$ Іа біхіётс ап- 
пёе. 

І)ап$ Іа зерііоте зе- 
таіпе. 

Ье Ііѵге зе Ігоиѵе зиг 
Іа ІаЫе. 

Онъ встрѣтилъ па дорогѣ 
зайца. 

На шестомъ году. 

Па седьмой иедФлѣ. 

Книга лежитъ па стол ь. 

(*г Ьсі|сі]псГс ипГсгшс^еб 
сіпсш флГсп. 

Зш И)Исп Зиідс. (2>а1.) 

Зп бег (іебспісп ©офс. 
(ФаГЭ 

Фаб Фиф (ісѵ]Г а и Г бет 
ХіГфс. (Х)аГ.: 
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11 а Ьслисоир (1с (1е11с8. 

11 а сіе ёісѵё аих гіё- 
|>сп8 сіе Гёіаі. 

На немъ много долгу (дол¬ 
говъ). 

Онъ воспитывался па Госу¬ 
дарственномъ иждивеніи. 

(!т 1)а0 ѵісГс бфиІОсп. 

(!г ІЛ а и С $о(кп Ьей 
€Гы1б сг^0і)сп гоотОсп. 

іілдъ. 

аѵкс ѣе рлстіг, пиЧ Ъст 5п(Ігчіпісп^аГ* 

Ь^аіріе ѵоіе ап Неввпв 
(ІС8 пиадез. 

Га сІеГ 8с Ігоиѵс ап 
Неввив (1с Іа рогіе. 

Гс рёге а (Іи роиѵоіг 
виг 8С8 спГапіб. 

Г’ЬоріІаІ тііііаігс сяі 
Ьаіі виг 1с Ьог(1 (Іи 
Іас. 

II 8С шоеріе Нс Іоиі 1с 
гпоікіе. 

II гіі Нсв е»ГапІ5. 

Орёлъ летитъ надо облака¬ 
ми. 

Ключъ лежитъ падь дверь¬ 
ми. 

Отецъ имѣетъ власть падь свои¬ 
ми дѣтьми. 

Поенный госпиталь устроенъ 
падь озеромъ. 

Онъ насмѣхается над» вся¬ 
кимъ. 

Онъ смѣётся над» дѣтьми. 

Фет Шет (ИсдГ « Ь с г 
Осп ЗРоИсп» (Х)лГ.) 

Фет ѲсЫі.(Гс( ІіецГ пЬст 
Ъсѵ Яфйт. (ФаГ.) 

Фет ЗЗлГег 1)а1 ©еШйИ: 
ГіЬст (Мне &іпОст. 
№с.) 

ФйЙ ЭДШГаіТ-'фоЗрКаІ і(1 
аш Щсг 0е$ беев ст- 
ЬішГ. 

(*ѵ ГроГГсГ й Ь с г |Леп. 
(ЗГсс.) 

Ст ІафГ и Ъ с г Оіе Л1п= 
Ост ($[«.) 

О, ОБЪ. 

аѵкс ѣ’ассчзатіг кт ьк ркёрозітіо^ег., тіГ йст ЭІсси(аііі> ШіО> &ет 

фгаро(Ш&* 

і. 9Ш Ост 91 сси= 
Г а Г і р. 1. АѴКС Ь^АССПЗАТІК. 

11 8с Ьсигіа сопігс 1с 
іпиг. 

2. АѴКС І.Е РККР08І— 

ТІОІ^ЕЬ. 

Л с ѵоіі8 рагіе (Іи гедпе 
(Іс Гііпрёгаігісс Са- 
Нісгіпс И. 

N0 іице/ раз ип Ьот- 
ше вап8 Іе соппаііге. 

ІІпс шаізоіі Нс ^иа(ге 
ёіацез. 

Пне ёдіізс а сііщ сои- 
рОІС8. 

Гт N01! Г 
Ѵегв Іа 81. Nісо1а8. 

Онъ ударился объ стѣну. 

Я говори) влмъ 6 царствова¬ 
ніи Императрицы Екатери¬ 
ны 11. 

Не судите о человѣкѣ, не 
знавши его. 

Домъ о четырёхъ жильяхъ. 

Церковь о пяти куполахъ. 

О святкахъ. 
О Николинѣ днѣ. 

фг (йсЦ нФ ап Ьст 
ЭДаист. (ФаГ.) 

2. ЭД і 1 Ьст ф г Й: 
р о Г1Г і о. 

ЗФ Гргефе тіГ ЗЬпеп 
роп Сот ООДшшз 
(ФаГ.) Ьег&йіГегіп $іа? 
1І)йТІПй н. (Ьст Эшеі- 
Гсп.) 

ЗЗсигЦсКсп біе сіпеп 
ЭДгпГФеп ПІФГ, СІ)ПС 
И)п іи Геппеп. 

(5іп фиш> »оп ріст 
бГоеГпктІеп. (ФаГ.) 

©не іѵігфе тіГ №п{ 
^ирреіп. (ФаГ.) 

Ши Ш?еі1)плф1еп. 
& с о е п Осп 61. ОДсс-- 

Ійий-'Іаа. 
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ОКОЛО,ОКРЕСТЪ. 

АѴЕС ЕЕ ОЕМТІГ, ШіЧ ЪСШ ©СПІІІІ). 

Аиіоиг с]е Іа ѵіііе. Около города. 

II 

II 

а ѵёси ргез <Іе циа- 
гапіе ап8. 
гіетеиге ісі ^ие1^ис 
рагі сіапз Іез спѵі- 
Г0П8. 

Онъ шилъ около сорока лѣтъ. 

Онъ животъ гдѣ - то здѣсь 
около. 

II ш Ыс ©ІдМ I) с г и т. 
(Ясс.) 

(*г ІсЫс и п і] с г а I) г 
ШЩІІ] За&**- 

(!г ІсЬГ Ыег ігдспЬшо 
Іп Ьсг итдезсп 
(Х>аГ.) 

Лих епѵігопз (Іа ѵіі- 
1а§е. 

Окрестъ дсрёшпі. 3 п Ъ с г и т д с д с п Ь 
Ьсб Х)сгкИ. 

ОТЪ. 

АѴЕС І.Е, СІЖІТІР, ШІІ ЪСІП ©СПІІШ. 

Іе ѵоив Гёіісііе сіе Іоаі 
топ ссеиг. 

Л о ѵіепз сіе сіісі топ 
Ггёге. 

Лериіз Іо таііп ]и8- 
(іи’аи 8оіг. 

II гіі еі І1 ріеигс йе 
Іоіс. 

ІІп гегпсчіе сопіге Іа 
(іёѵге. 

Яаіиег-Іе сіе та рагі. 

II еяI а&ё сіе ѵіпцI апв. 
Сеіа ргоѵіепі сіи Ггоісі. 

Са88сх ап тогсеаи йе 
се раіп сіе 8иеге. 

Веаисоир й’епГапІв 
теигепі аих с1сп(8. 

Я радъ отъ всего сердца. 

Я иду отъ моего брата. 

Отъ утра до вечера. 

Онъ смѣется и плачетъ отъ 
радости. 

Лекарство отъ лихорадки. 

Кланяйтесь ему отъ меня. 

Рму двадцать лѣтъ отъ роду. 
Это происходитъ отъ стужи. 

Отбъйте кусокъ отъ этой го¬ 
ловы сахару. 

Много д^тсй умираетъ отъ зу¬ 
бовъ. 

ЗФ Гѵсис тіф и с п 
фсг&еп. (Х)иМ 

ЗсЬ Репине иоп тешет 
®ги№. (Х)лГ.) 

ЯЗспг'Жегдсп (Х)аГ.) Ыб 
5«т 51ЬспО. 

Сгг Іі'фг ипб госіпГ йог 
ЯгеиЬе. 

С2іп ОЛіГГсІ дед сп Ълб 
^ісЬсг. Ясс.) 

©гирсп віе іЪп ѵ о п 
тіг. (фаГ.) 

Сгг і<1 “20 3«Ьге д(Г. 
І)дб Роттг ѵрп Ьсг 

і\аІГс. (®аІ.) 
ѲсЫадеп Ѳіе гіп ©ІисР 

»сп МсГст фиг (Х)аГ.)' 
$ исРес «1>. 

93іс(е .Кіп№ (ІегЬеп а п 
ІСП 3<*1)ПСП. 

по. 
АѴЕС ѢЕ ВАТІР, і/асСІІ5АТІР ЕТ ѢЕ РАЁР08ІТІ0МІГЕІ,, ШІ! &ет 35аІі*>, 

21сси(аГіѵ> ипЪ фгарорРЬ. 

1. АѴЕС ЕЕ ВАТІР. 

Все ѵаІ88саих Поііапі Корабли плаваютъ пб морю. 
зиг Іа тег. 

П «о рготопс йапз Іа Онъ идетъ по городу, 
ѵіііе. 

1, ЭД і Г Ь с т І> д Г і и. 

; Х>іс €фі(?е (дідсп а и ? 
I &ст ЭДсеге (ФаІ.) 
)Ъ\с бфіЦе Ьс(а1)гсп 
I Ьаб ЗИесг. 

дсІ)Г іп Ьег ©ГдМ 
(®аг.) ит&ег. 



II ѵаиі тісих. рагііг 
раг Іегге. 

II ѵіі а Рапсісппе ша- 
іііегс. 

Сотггіепі в’лррсИе соіа 
СП Г1188С ? 

11 рлгіе Ггап^аів е( аі- 
іетагкі. 

11 а (Ііѵіяс 8<)іі оиѵгадс 
сп сЬаріІгея. 

II С8І аішё роит Іа 
(Іоибеиг (Іс 8оп са- 
гасіёгс. 

II Га гссоппи а 8а 
ѵоіх. 

Ясіоп тоі. 

II емI лЬвспІ рспйапі 
(1С8 П10І8 СГ1ІІСГ8. 

Л ѵапоп (1с сіінріапіо 
Ьоттся (Іс сііг^ие 
гёрітепі 

СІіасріс агсЬіпе д, (Ііх 
гоиЫсе. 

II а сіотіё а сЬасип 
ип гоиЫс. 

II а Гаіі соіа раг Ьаіпе. 

Раг оічіго. 
І)с Іетрв сп (сшр8. 

2. А ѴЕС і/АССІІ8ЛТІР. 

Ь’епи 1 иі ѵепаіі ]и$- 
^и а Іа роіігіпе. 

,Іин]и’а со К с Ьсиге. 
та тогі. 

Зизд^аи ргетісг сіи 
тоі 8. 

Іимрі а се Іетрв. 

3. АѴКС Т.Е РПЕР08І- 

ТІОНІЧКЬ. 

Лртс.ч Іа тогі сіе тон 
роге. 

II еві 8оп рагспі (Іи 
сдіс сіе Іа Гетто. 

II ріеигс 8а тёЬе. 

— 11 — 

Лучше ѣхать по сухому пуши 
('сухимъ путемъ). 

Опт» живётъ по старшіе. 

Какъ ото называется по-рус¬ 
ски ? 

Онъ юпорйтъ по-французски 
и по-нѣмецки. 

Онъ раздѣлилъ свое сочиненіе 
по главамъ. 

Онъ любимъ по тихости свое¬ 
го права. 

Онъ узналъ его по голосу. 

По моему мнѣнію. 

Онъ бываетъ въ отлучкѣ по 
цѣлымъ мѣсяцамъ. 

По пятидесяти человѣкъ оп 
каждаго полка. 

Каждый пришит» по десятГі ру¬ 
блей. 

Опт» далъ каждому по рублю 

Онъ сдѣлалъ ого по нена¬ 
висти. 

По по велѣнію. 
По временамъ. 

Пода ему доставала по грудь. 

По сей часъ. 
По смерть. 

По первое число мѣсяца. 

По сіе время. 

По кончинѣ моего отца. 

Онъ ему родня по женѣ. 

Опт» плачетъ по матери. 

і(1 К((ег \ и Ѵап№ 
іи гсіГеп. 

(?ѵ ІсЬГ пай аІГсг ѲіГГс., 
(©аГ.) 

ЭДіе I)сі(5Г Ьіес і пі ШиГ* 
ІІГсЬсп (пиГ піГГисЬ)? 

($ѵ ГрѵіСзГ ГгапіорГі) ипЭ 
ЬгиіГФ» 

(5г ЬаГ (Ѵіп ЯЗ.гІ іп 
ЛаріГсІ оіЦігКг. 

(гг ІЙ госдеп Гсіпсй Гі’пГ- 
Гсп ^лгаКсгб ѵ®сп.) 
ЬсІісЫ. 
сгІаппГс Ц)п ип ^сг 

€ііпипс. (©аго 
тсіпсг ТОсшипд. 

(ВаГі) 
(*г ІЙ іи длпісп ЭДспа-' 

Гсп (даще ТОспаГс; »тЬ; 
ГОсГспЬ. 

ри йіш'іц ЭДапп ѵеп 
ІсЬсш ШсишспГ. 

ЗсЬс 2(іТфіп і и ісііп 
' ШиЬсІ. 
($г даЬ З^ст сіпсп Ши: 

Ьсі. 
(*г ГМ Ысб аиб фар. 

(©аГ.) 
9Г и г ЯШ)(. (Ясс.) 
$$ о п $сіг 5и Зсіг. 
*>. ТО і Г Ос т 2Г с с хи 

Га Г і ѵ. 

©аб ®а(Гсг 0*пл (гсіМс) 
І1)Ш Ьіб ап Ые ЯЗгиЙ* 

Фіб |с$Г. 
ЯМ $ іи тсіпст йоіе. 

(©аГ.) 
ЯМ б іит сг(Ісп Ьсб ТОо-' 

паев. 
Фіб іи ЫсГсг 

(©аі.) 
3. ТО і г Ь с т ф ѵ а= 

р о П г і и. 
ОІасЬ Ьст ©оіч тсіпсб 

ЯЗаГсгб. 
(!г ій тіі П)т ѵсп 

$глигп всіг с ѵегг 
голпМ. 

(5г шсіпГ ит Гсіпс 
| ТОиГГсг (Ясс.) 
і (5г ЬсгосіпГ Гсіпс ТОиІ= 
' Гсг. 



ПОВЕРХЪ, ПОДЛЪ, 

л у ЕС тд: сйпчг, 1ПІС ЪсіП ©СПіЧІІч 

Ли (Ісззиз (1с Гсаи. 

Тоиі ргез (Іи ѵіііаде. 

Поверхъ йоды. 

Пбдліъ дер сипи. 

ЯиГ Ьег ОЬеграфе Ьс$ 
2Ва([егб. 

Х> і сЬ Г псЬсп Ьст ®ог- 
(с. (Ваг.) 

ПОДЪ 

аѵес ь’асссзатір ет і.б РАСтіг, тк Ъсш 2(сси(а(і& ипЬ 2ІВ(ІПШ1Сіиа(* 

і. АѴЕС І/ЛССУЗАТІЕ. 

11 а шІ8 Іе раріег зоиз 
Іа согЬеіІІе. 

II 8’а$8ІІ зоиз ГагЬге. 

2. АѴЕС ѢЕ РАСТІР. 

11 ёіаіі а88І8 зоиз Гаг¬ 
Ьге. 

Ее раріег зе Ігоиѵе 
зоиз Іа согЬеіІІе. 

Оиъ положилъ бумагу подъ 
корзину. 

Онъ сѣлъ подъ дерево. 

Оиъ сидѣлъ подъ деревомъ. 

Бумага лежитъ подъ корзи¬ 
ною. 

1. ЭДі I Ьсш 5Г с с и= 
Г а Г і и. 

6г 1)лГ Ьай фарісс и ’п: 
Г гг Ьсп ^чсгЬ ѵ)гІімГ. 
(Ясс.) 

(5г Гс&Гс (іф и с г Ьсп 
ЯЗлит. (Ясс.) 

9)Ш Ь с т 3 п й г иг 
тспГаІ. 

(!г Гл(і и іи с г Ьст 85л іи 
тс. (©аі.) 

©а* фаріег (іс<4 ипГсг 
Ьст ^оѵічч (ФаГ.) 

ПОСЛЪ. 

АѴЕС ЬЕ СЕИІТІГ, ШІ! І>СШ ©СПІІІіЧ 

Лргез Іа тогі. |Идемъ смерти. І^йф Ьсш &о&с. 

ПРЕДЪ, ПЕРЕДЪ. 

АѴЕС і/аСіЛТ8АТІР ЕТ ЕЕ ГАСТІГ, ПНЧ *>СШ ЗІССІі(ѴіІГІІ> ИПЬ Зи(ТЧШТ1СПМ. 

1. АѴЕС і/АССіттге. 

И рагиі йеѵапі Іе Мо- 
пагдие. 

2. АѴЕС ье РАСТІР. 

1)сѵапІ шс8 уеих. 

Аѵапі 8оп сіёрагі. 
Лѵапі Іа тогі сіе зон 

рёге. 

Оиъ предсталъ предъ лицё 
Государя. 

Предъ моими глазами. 

Предъ его отъѣздомъ. 
Предъ смертію его отца. 

1. 9Л і і Ьет Ясс іи 
Га Г іи. 

сгГФіт йог Ьст 9Ло-- 
пагфеп. (ФаГ.) 

2. ЭД і Г Ь с т 3 п Й г и* 
ш с п (а I. 

о г тсіпсп Яизсп. 
(ФаГ.) 

^оѵГсіпсг ЯЬга'Гс. (ФаГ.) 
Фог Ьсш ІоЬе (ФаГ.) 

Геіпсй ЗЗаІсгб. 
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Лѵтіі 1с Іогшс. 
АѵапС 1с Істрз. 

ПРЕЖДЕ. 

АѴКС і.к СКМТІГ, шіЧ Ъст ©спШв, 

I Прежде срока. 
I Прежде времени. 

I® о г Оет ©егтіп. (Т>аГ.) 
|33 с г Ьег $сіГ. (©аГ.) 

В и Істрз (1с Гіегге 1с 
С га ікі. 

Га ѵіііс сяі 8ІІИСС аи¬ 
ру с з сіе Іа топіа^пе. 

Еп ѵоігс ргсвспсс. 
Еп та [>гс8спсс. 
А Іа сот*. 
11 8сгІ а Іа соиг. 

Вс та ѵіе. 

ПРИ. 

АѴЕС ЕЕ ГДЁР08ІТЮККЕЕ, ШіЧ ЬсіИ ^ГарОрОЧ), 

При Негрѣ Великомъ. 

Городъ лежитъ при горѣ. 

При влсъ. 
При мігіз. 
При дворѣ. 
Онъ служитъ при дворъ. 

При себѣ. 

Зиг Зсіі фсГсѵЗ Оеб 
©Гф’П, 

©іс бГаМ ПсііС аш 
Фсгйс. (©лГ.) 

Зп 3^ ©сдепгоагГ 
Зп тсіпсг ©сдйптаѵг. 
31 т .Оси* (Х)аГ.) 
(!гОіспГ Ьсі фо?е. (Т)йГ.) 
/ 'Д5 с і тсіпст ІЧЬсп. 
І (©аГ.) 
і 3 и теіпсп 2еЬ$еЦсп. 
I (©аГ.) 

ПРО. 

аѵкс т/асссзатіг, шіі Ъст 21сси|аН&« 

И рагіе ііс тоі. 

.Те рагіе (1с ѵои8. 

От» говоритъ про мсн/і. 

Я говорю про васъ. 

(?г ГргіфГ г> о п пііг. 
(©аГ.) 

ЗФ Грифе иеп Збпеп. 
С»аГ.) 

ПРОТИВЪ, РАДИ, СВЕРХЪ, 

АѴКС Г.К СКМІТІР, ШіЧ Ьст ®СШЧІФ* 

Ѵіз-а-ѵіз (1с шея Го- 
П(Игев. 

Еп Iасе (1с ссііо ітіаі- 
8011. 

Сопігс Геппеті. 
Еп (Ібріі (Іи Ьоп 8СП8. 

Противъ моихъ окошекъ. 

Противъ этого дома. 

Противъ непріятеля. 
Противъ здраваго разсудка. 

ЭДсіпсп $сп(1егп 909с іи 
иЬег. (©аГ.) 

©ісГст фаиГе д с га Ь с 
9 ед с п и Ь с г. (Х>аГ.) 

©едеп Осп $сіпО. (Зісс.) 
© с 9 с п Осп дсГипОсп 

ЯЗегЛйпЬ. (Зісс.) 

Бетапсісг а и пот йс Просить ради Гога. 
1)іси. 

Вс раг ГЬоппеиг. Чести ради. 

11т ©оггсб тШеп Ьіг- 
ІСІ1. (©еп.) 

©сг (20гс 1)«ІЬср. (©еп,) 

Оиігс ееіа. Сверхъ того. 

Ли йеззиз (ІС8 Гогсез Сверхъ силъ человѣческихъ. 
Ьишаіпсб. 

ЗГиіТеі* 0 е ш. (©аГ.) 
(9ЛеІ)Г а 10 ПіепГфІіфс 
] іІгаіГе. 
(ЦеЬсг ЗИепСфехіІпір» 
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сквозь. 
лѵіх ь’лашзлтір, пііг Ост ЗІссиСаГій* 

11 ге^апіо а Ігаѵсгз 
Іа цгіііе. 

11 .ч’ечі Га 11 ршг а Іга- 
ѴСГЗ ІС8 СІ1П6ШІ8. 

От. смотритъ сквозь рѣшет¬ 
ку- 

Омъ пробился сквозь непрія¬ 
телей. 

(5г [ісЬГ Мігф Ъаб ©ІС-- 
Гсг. (91<С.) 

(?г 1)аГ (і'сЬ Ь «г Ф Не 
Ясіп&с (51а.) ііеГфІа.* 
йѵп. 

СРЕДИ. 

А ѴЕС І.Е СЁГПТІК, ШІС &СШ ©СПІГІ9. 

Ли тіііеи сіе Іа ѵіііе. 

Еп ріеіие тег. 

Ли сссиг сіе ГЬіѵег. 

Рагѵпі 1е реиріе. 

Среди города. 

Среди моря. 

Среди зимы. 

Среди народа. 

9ЯІ Г Г сп іп Ьсг 0ГаМ. 
(ФаГ.) 

51 и г о(кпсп ОТесгс. 
(©лГ.) 

9)1 і ГГсп іт ЗВіпГгг. 
(©аГ.) 

Ц п Г с г Ьст 93оІ!е. 
(©аГ.) 

СЪ, со. 

аѵес і.е семик, ь’ассизатіг ет г.е гастік, шіГ Ост ©спіГіо, 21сси(лГіо 
ипО Зп(іпітсп(аІ' 

1. АѴЕС ЕЕ ОЁіМТІР. 

1І8 (1е8сеп(1ігспІ (1с Іа 
топіадпе. 

Ле ѵіепсігаі сЬех ѵоіів 
аѵес Іа регтівзіоп 
(Іе топ реге. 

Ви сотгпепссшспі а 
Іа ііп. 

11 соттепсега а Іиі. 

П 80ГІІІ йс Іа таівоп 
еп ёциіраде. 

Вез аиіоішГЬиі. 

Ь’саи гиіззеіаіі $иг тоі 
раг Іоггспіз. 

11 С8І ІотЬё йс сііеѵаі. 

ІРсшіиі. 

Они спускались сь горы. 

Я приду къ вамъ сь дозволе¬ 
нія моего отца. 

Сь начала до конца. 

Онъ начнетъ сь него. 

Онъ іхалъ со двора. 

Сь нынѣшняго дня. 

Вода текла сь меня ручьями. 

Онъ упадъ сь лошади. 

Со скуки. 

I. 9)1іГ Ьсш ©спіСіи. 

0іе Яісікп Ъсп 93сп 
І)сгаЬ. біе (Ис^сп ЬсГі)- 
аЬ. 

9)1 і Г <2г(сиЬпі|5 (©аГ.) 
піеіпсб ЗЗассгб шсгОс 
іф ци Зі)псп Іошпкп. 

93 о п 9(прт^ (©аГ.) Ьіб 
*и СпОс. 

(5г гоігЬ Ьсі іііт атлп- 
#сп (ш і г 11)т От 5(п= 

, (апд тафсп). 
Сгс (и!)Г а и б. ©г (иІ)г 

аиб Ьст фаи(Ѵ. 
93 сп Ост ОсиПдсп 

) ©аде ап. 
0 с і Г Ьст ІкиСідсп 

I ©Лі)С. 
©аб аВй(Гсг ПсПп 0Гг6= 
шеи реп пііг (©ас.) 
1;егаЬ. 

<5ѵ № «от фіеіЬе. 
(©«Г.) 

'|и°Йг( ІЙПЗСГ ®СІІС. 
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2. А ѴКС і/аССІІ8 АТ1К. 
ЭДИ Ь с ш 31 с с іи 

Г а Г і ѵ. 

II С8І (Іе ша іаіііе. Оіп» ростомъ съ меня. 

])с Іа дгаінісиг (Гип 
ЬоеиГ, (І’ии сЬеѵаІ, 
<1'ип сіііеп. 

С’е.чі <іе Іа уго$$еиг 
(Гипс поіх. 

Ле ІІ8 рта ди* и не ѵегзіе 
а ріесі. 

Величиною съ быка, съ лошадь, 
съ собаку. 

Это величиною съ орѣхъ. 

Я шелъ съ версту пѣшкомъ. 

ІД V О п ПП'ІШ'ПІ 03?IIСІ)б 
(пкіпег ®го(п*). 

№ о п Гсг ФМсДс ОІП 1*6 
ШіГсП/ ОІіП'б фрТСЧ'б, 
СІІЦ-б 

Гіоб і}1 \ч>п г>оѵ ©ібрѵ 
' сіпог чЛи(і. 

3<*> іііпі] МД оіпс ЯРсѵД 
5И §и|н\ 

Я. АѴЕС ЕЕ ЕАСТІЕ. 

Ле те рготепаі аѵсс 
та всей г. 

II е.чі аггіѵё аѵсс воп 
Ггёгс. 

Я гулялъ съ моею сестрою. 

Опт- пріѣхалъ съ споимъ бра¬ 
томъ. 

II (Ііяриіе аѵсс 1с <1о- 
те8Іі(|ие. 

Ѵоив ѵои8 Ігоиѵе/зои- 
ѵегіі аѵсс тоі. 

II т’а сотріітепіё а 
Госсазіоп (Іе Іа Гёіе. 

Аѵсс (Гаиіаиі ріив (Іе 
ріаіяіг. 

Онъ споритъ съ лакеемъ. 

Вы часто встрѣчаетесь со 
мною. 

Онъ поздравилъ меня съ празд¬ 
никомъ. 

Тѣмъ съ большимъ удоволь¬ 
ствіемъ. 

9Л і г & о ш 3 п Гі ѵ іи 
пк п г Й (. 

3^ ГрлусгГс тіг тсіпа* 
€см»с|иг. (І)иГ.) 

Ѳг ІД тіг Гсіпст ЯМчв 
Гсг (Х>аГ.) апікіопи 
пип. 

с!г Дгсіг Г (з'лпгг Н) тіг 
Ьст ЯЗеМспГсп. 

віе Ьсодпсп пт* огг. 

(!г і}гаГиІіѵГс пііѵ 5 и т 
5і’ІСГГіП}С. 

0Л і Г4&еДе дгорегст 23сг-* 
йвдеп-. {Эаг.) 

У. 

АѴЕС ЕЕ СЕГШЧГ, тіг Ъст ©СПІІІІ). 

11 (Іетсиге сіісх, тоі. Онъ живётъ у меня. 
II еяі аиргез (Іе Іа Онъ стоитъ у дверей, 
рогіе. 

(гг пчЧ)пГ Ьсі тіг. (Х*дг.) 
і!г (М)Г ап (Ьсі) Гсг 

& (©«Г.). 

ЧРЕЗЪ. 

ЛУЕС іЛ\ССІ!8ЛТІГ, ШІГ ЬСШ 2ІССІі|Ъ!"1♦ 

II шопіа раг йеззиз Іа Онъ перелѣзъ чрезъ заборъ. 
Ьаіе. 

II а раввё раг Іа ѵіііе. Онъ проѣхалъ чрезъ городъ. * 

Успех (Іапз ипе Ьеигс. Придите чрезъ часъ. 

Ле рагіігаі йапз ипе Я поѣду чрезъ педілю. 
бсшаіпс. 

Сѵ НсГГсгГе йЬсѵ *сп 
3*»ип. (3(сс.) 

С!г кип* 0 игф Ьіс виМ. 
(Зісс.) 

ДсіШІЬП €іс іп сіпсг 
€гип0с. (Х>аг.у 

ЗФ гсіГс іп сіпсг ЭДофс 
(ІчіГ.) аЬ. 
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XIX. 

ПРЕДЛОГИ ФРАНЦУЗСКІЕ. 

РКЕР08ІТІ0Х8 Г К А ІЧ ф АI 8 Е 8. 

$гап$о[і[фе ФогшогГсг. 

АІІег а Мозсои. 
А Пег а ГёіДізе. 

А Пег а Гаг тес. 

Епѵоуег а Гёсоіс. 
Кеіоигиег а Іа ѵіііе. 

АНасЬег а Іа шигаіііс. 
Тешке ІС8 таіпб аи 

сіеі. 
8с |)Г08Іегпег аих §с- 

поих. (1е с]. 
Ёсгігс а 80п аті. 

Гагіег а зон рёге. 

ОЬёіг аих 1оІ8. 
Непѵоусг ипе аІГаіге 
аи Іеікіетаіп. 

А. 

Ѣхать въ Москву. 
Ходить въ церковь. 

Отправиться въ армію. 

Отослать въ школу. 
Возвратиться въ городъ. 

\ 

Прикрѣпить къ стѣнъ. 
Простирать руки къ небу. 

Проситься къ йогамъ кого. 

Писать своему другу. 

Говорить съ своимъ отцамъ. 

Повиноваться законамъ. 
Отложить дѣло до слт.Д)юща 

о дня. 

Тгаѵаіііег аих тіпсз. Работать въ рудникахъ. 

Сошіашпег а шіе Приговорить къ наказанію. 

Выпить за здоровье кого. 
реще. 

Воіге а Іа 8ап1ё (1е (\. 

11 аіиіе а Ііге сі а 
ёегіге 

И азріге а ѵои8 ріаігс. 

Іс рагѵіпз а 1с рег- 
зиаёсг. 

Іе те сіёсісіаі а рагііг. 

Іпѵііег а сП пег. Пригласить къ обѣду. 

Онъ любитъ читать и пи¬ 
сать. 

Онъ желаетъ вамъ править¬ 
ся. 

Я успѣлр его уговорить. 

Я рѣшился уѣхать. 
Я рѣшился къ отъѣзду. 

Поппе/ иисВа^ие а сі 
Еизеіі'нег Іа ^ёо^га- 

рЬіс а ип епГапі. 
1)іге ип тоі а (|. 
А(1ге88е7-уои8 а Іиі 

Дать кому перстень. 
Учить дитя географіи. 

Сказать кому слово. 
Отнеситесь къ нему. 

9Ьіф ЭДе(ки)а ѵсіГсп. 
Зп Сіе Міѵсін’ 0СІ)еп. 

.риг Лгтее аЬ)Фп. 
віф эіп: Лгтсс 

( ІЧ’П. 

Зп Мс вфиіе ГФіскп. 
Зп Ьіс вим ^иійсПот? 
тсп. 

31 п Ьсг ЗНлисг К'КІІі^сп. 
Х>іс .<рапЪс дсп фіттсІ 

Гіѵеаеп. 
віф сіпепі з и $и(ісп 
шсѵй'п. 

веіпет ЗгсипЬс ГФѵеі= 
Ьсп. 

ЭДіг (сіпст ЯМс* Гргс- 
СІН’П. 

І)сп ©еГс^сп ^сЬогфсп. 
(*іпе вафе Ьіб $ и т 

(сфіспЬсп &аде иег- 
(фісЬсп. 

Зп Ьсп ФсгдосгЕсп аг: 
ЬсіГсп. 

Р и сіпег вгги(с ми* 
0)сПсп. 

41 и ( Ыс ©сГипМ)еіг Зс: 
тап&сй Іѵіпкп. 

(іе(1 ипЬ ГФѵеіЬг дет. 

(5г пиіпГФІ ЗЬпсп 
дСГаЦсп. 

Сгй дсЬтд тіг, іЬп )И 
йвтсЬеп. 

ЗФ ЬеГфІо® лІ^игеіГеп. 
ЗФ спГГФІор тіф ^ и х 
ЛЬгеіГс. 

рит 'ЯШВцкЙеп сіпіа-- 
Ьсп. 

(Зіш’іп сіпсп (Шпз зеЬеп. 
Огіікт &іпЬс Ьіс ©со; 

цгарІ)іе ифгсп. 
(5іпт с і п Фо г г (йдсПф 
ЗОспЬсп віе нф ап Цп. 
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ЛггасЬсг и по <1еткі а (]. 

I Іопіюнг аих Ьгаѵев. 
Ке ]<>иг сошшепсс а 

І11ІГС. 

Ле ѵаІ8 сопііпиог а 
ёсііге та Іеіігс. 

1)е 81. РёІегвЬоиг# (I 
Мовсои II у а 098 
ѴСГ8ІС8. 

Ёіге ѵёіи сіе поіг сіе 
Іа Іёіе аих рісіів. 

Тгаѵаіііег (Іи шаііп аи 
80ІГ. 

А <1еих тоів (1с сіаіс. 
N0118 еііоіів а Іа рогіёе 

(Іи сапой. 
8е (епіг аи Ьог<1 (іо Іа 

гіѵіеге. 
Ёіге а 8а ріасе. 
Маидсг а ГаиЬег&с. 
Ргежіге иіі Ьаіп а Іа 

гіѵіеге. 
Ёіге аи Ьаі. 
Ёіге а Іа рагасіе. 
II С8І СІ 1108 ІГОи88С8. 
Ье8 Іагшсз аих у сих. 

Аѵоіг ипе Ыеввигс а 
Гёраиів; 

1І8 8с рагіаіспі а Го~ 
геіііе. 

8’аггёіег а сЬа(]ие раз. 

Ьа СІЮ80 з’сзі Гаііе аи 
ѵи сіе Іоиі 1с іпошіс. 

СоисЬсг а Іа Ьеііе 
ёіоііе. 

Аи соттспсетсш сіе 
Гё(ё. 

Аи ]оиг Іхіс1і<][и6. 
А и шаііп. 
Аи 8оіг. 
Тоиі а Гіісиге. 

А ргёвспі. 
А та пюгі. 
Аи ргетіег соир <1е 
сапоп. 

Он ассоигиі а 808 сгів. 

А се8 тоів, И гои^іі. 

Рауег аи тоів. 
І.оиег а Гаппёе. 
Тгаѵаіііег а Іа іоиг- 
нее. 

Вырвать кому зубъ. 

Честь \раб| ымъ. 
Начинаетъ разсвѣтать. 

Я стану продолжигь своё пись¬ 
мо. 

Отъ Санктпетербурга до Мо¬ 
сквы 098 верстъ. 

Быть одѣтымъ съ головы до 
йогъ въ чёрное платье. 

Трудиться съ утра до вечера. 

'Гому назадъ два мѣсяца. 

Мы стояли на пушечный вы¬ 
стрѣлъ. 

Стоять на берегу рѣки. 

Выть на своёмъ мѣстѣ. 
Обѣдать въ трактирѣ. 
Купаться въ рѣкѣ. 

Ныть на балѣ. 
Выть на парадѣ. 
Онъ насъ преслѣдуетъ. 
Со слезами въ глазахъ. 

Быть раненымъ въ плечо. 

Они шептали другъ другу па 
ухо. 

Останавливаться на каждомъ 
шаі у. 

Дѣло случилось въ присутствіи 
всѣхъ. 

Спать на чистомъ полѣ. 

Въ началѣ лѣта. 

Въ назначенный день. 
Утромъ. 
Вечеромъ. 
Сеіі часъ. 

Теперь. 
Посла моей смерти. 
Посла перваго пушечнаго вы¬ 
стрѣла. 

Прибѣжали на его крикъ. 

При сихъ словахъ 3 опъ по¬ 
краснѣлъ. 

Платить но мѣелчію. 
Нанимать на годъ. 
Работать подённо. 

(5ІПСШ СІПСП (Зфі «ш$г 
МФ’П. 

(5іпс ^сп 
(56 [лпѵ)Г ап Сііі}сп. 

3(1) ппчѣе шсіпсп 93гіс[ 
(огіГф’п. 

9$сп ег. фсісѵбітчі I) і б 
9Лс|)1ша )*іп6 098 ЯВсѵг 
Ос. 

93сп Дор! Ь і б ЗвО 
Гфпшгц огіісіМ Серп. 

гД>спі Яі моден Иб 5п пі 
9(Ьсп6 агЬсіСсп- 

Фо г ^пчч ЯіспаГсп. 
91;іг гоагсп аи( Дапо* 

пспГФи(}:ЗВсіГс. 
91т Щсг сіпсб §1и([сб 

(Іф'П. 
91 и г Гсіпст фіа&с (Ѵіп. 
3 т ЭДМгП)бІ)аи(с ГрсіГсп. 
Ѳіф іт 51и(Тс ЬаОсп. 

91 и) Ьст 93а(1с (Ѵрп. 
91 и і Ссг флгаОе Гсрп. 
(5г исѵісІіЦ ипб. 
5)3?іг Ирѵатп іп Ічп 
Ши б сп. 

Зп осг ѲФиІГсг истин* 
М Га;и. 

0іс (ІиОсгІсп еіпапЬсг 
іп Мс ОДГСН. 

91 и г ісОет вфгіПе (1с- 
1)сп НгіЬсп. 

Фіс <ВлФс #сГФдІ) і п ($с- 
бспшагГ 9Шсг. 

и пгсг (гсіст фіттсі 
ГфМоп. 

3» 9ІПІ.1ПЛС &сб <Во\\и 
піеѵб. 

91т ічіІіттГсп Здодс. 
91т ЭДсгі)сп. ЯІмодспб. 
91т ЗіЬшй. 9Ич’пГб. 
©ІсіФ. вобіеіф. Зт 9іи: 

бспМісГ. 
ЗФ. 
91 а ф тсіпст &еЬс. 
91 а ф Сет сг(1сп Дапо; 

пспГФи([с. 
9)1 ап Ііст аиі Гсіп ®с* 

Гфѵсі 1)аІи*і. 
93 с і ОпГсп ОБсѵГсп сг- 

ГСП)с1с сг. 
Яіотиііф Ьс&аІ)1<п. 
Зпрѵііф тіеіікп. 
5иг КйбсІоі}п агЬсЦсп. 
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Репзіоп а ѵіе. Пожизненный ш*псіонъ. ©ПС ІсЬСПбІДПЗІІфС фі’Ш 

Се Ііѵге аррагііспі а Сія книга при п а да сжитъ моей 
і'ісп. 

Фі*Гсб Фиф іКІ)6гІ шеи 
та всвиг. сестра. п*г ѲсЬЮСЙСГ. 

Лѵоіг іте іпаізоп а Имѣть спой собственный домъ. бсіп сі^спгб фаиб 1)д= 
80 і. Ьси. 

С’е8І ип аті а тоі. Онъ моіі другъ. © і(1 шеіп $гсипЬ. 
С’езі а ѵои8 (іе рагіег. Вамъ слѣдуетъ говорить. фіе Оісіре &и гі'Ссп Щ 

Лс Ігоиѵс а ѵоіге 8сеиг Я нахожу, что ваша сестра 
ап ЗЦпсп. 

ЗФ пп?е, Гчіб 3&гс 
Гаіг ип реи ІіІ8Іе. иьсколько печальна. вФшсйсг СГПМб 1)С« 

А тоі 8еиІ ]е Іе Гегаі. Я одинъ эго сдѣлаю. 
ІгііІЧ ГФсіпГ. 

ЗФ шсгРе сб аііеіп П)іт. 
Саппе а 8исге. Сахарный тростникъ. Фа б ЗисГегѵоПг. 
ѴасЬе (і Іа И. Дойная корова. ©ис ЗЯсІПиІ). 
ТаЫс а Іігоіг. Столъ съ ящикомъ. ©п йіГф тіг еіпег 

Соиіеаи а геззогі. Ножикъ съ пружиною. 
бфісМаРс, 

@іп ЭДс(|сѵ тіГ еіпег 

СЬареаи а §гаіиІ8 Широкополая шляпа. ©п Ьгсісгап^ѵідсг #иГ. 
І)0Г(І8. 

Іпзігишепі а сог(ІС8. Струниый инструментъ. ©п ѲаіГспіпЛгитспГ. 
Мопіге а гёреііііоп. Часы съ репетиціею. ©пс ШсрсѵГіифѵ. 
].08 апітаих а чиаіге Четвероногія животныя. Фіс оіспирі^сп ііі)і(гс. 

І>іе<І8. 
Магсііё а Іа ѵоіаіііе. Птичій рядъ. Фсѵ 930і}сІтаг(Г. 
Магсііё а и Гоіп. Сѣнная. Фсѵ фічтіаѵН. 
Моііііп а роиііге. Пороховой заводъ. Фіс фи1исгши|)(е. 
СиіІІег а ьоире. Суповая ложка. ФсГвиррспІоіісІ. 
Лоііе а (Ьё. Чайный ящикъ. Фсг ЗДссІагісп. 
ѴоМиге а фіаігеріасез. Четыремѣстная карета. Фіс шсѵГіоцс ёии ГФ с. 
Маііге а Запзег. 'Г а и цо па л ыі ы й у ч й тел ь. Фсг <ьт;>тсійсг. 
Маііге а сЬапІег. Учитель пѣнія. Фсг віпѵзкфгсѵ. 
Ноіз а Ьгйіег. Дрова. ФгсппроЦ. 
ТаЬас а Гиіпег. Кур Г» тел ыі ы и таба къ. ШаифІпЬасГ. 
Маізоп а ѵеікіге. Продажный домъ. ©п рсѵілийіфсб флиб. 
СЬашЬге й соисііег. Спал ыіи. Фаб бфііщтткг. 
Гег а гераззег. Утіогь. Фа б $МизсІсі|сп , фІаГГ- 

Лппе а Геи. Огнестрѣльное оружіе. 
сіГпь 

Фаб бсЫфсичфѵДсисѵг 
І 

Вѣтряная мельница. 
дегоерг. 

Моиііп а ѵепі. Фіс ШМпЬпифІс. 
ЛІасЬіпе а ѵареиг. Паровая машина. Фіс ФатріптГФіпс. 
Іпзігишепі а ѵепі. Духовой инструментъ. Фаб ЧМабіпйѵипкпГ. 
А цспоик. На колѣнахъ. 31 и \ Реп Мпіссп. 
А Ьга8 оиѵсгіз. Съ отвёрстыми объятіями. 9)1 і Г с(|спсп Зіѵтсп. 
А (|иаіге раііез. На четверенькахъ. 31 иг ѵіег $и(ісп. 
А Іа паде. Вплавь. всрп>ітпкп&. 
А Іаіопз. Ощупью. ЦиррспЬ. 
А Іа Ьаіе. Ііъ торопяхъ. Зп Рсѵ ©Іс.^ 
А Іа Іе^ёгс. На скорую руку. Ьі'спріп. 5'іиФііі]. 
А Ьаіопз гоіприз. Съ остановкою. 301 і 1 ИпГсѵЬгсфипі)сп. 
А іпаіп агтёе. Вооружённою рукою. ЗОІ і с Ьсюаппсісг флпР. 
А |из1е Іііге. Но всей справедливости. фсѵ йгспййсп 

А Іогі. Несправедливо. 
іН’тар. 

301 іі ипгсфГ. 
А реіпе. Сь трудомъ. 3)1 і Г 9)1Гфс. 
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Иіге а ^огдс сіёріоуё. 
Сгісг а Іие-Ше. 

А ріесК 
А сЬеѵаІ.4 
Гопіег аих рісмік. 
Регтсг аи ѵсггои. 
ІІп сапоп сЬагде а ті- 

Іга і Не» 
Лоиег <1 Іа раите. 
8е Ьаііге а Герое, аи 

І>І8ІоІеІ. 
Ѵешіге а Іа Ііѵге. 
АсЬеІсг аи сспі, а Іа 

сіои/аіпе. 
Асііеіег (Іи сігар а ѵіиді 

гоиЦІев Гагскіис. 
А рНіібіг. 
А гедгеі. 
А (ІС88СІИ. 

А Іетрв. 

А сопігс-соеиг. 
Ѵспсігс а регіе. 
Аи рёгіі сіе 8а ѵіе. 

А реіпс (1е Іа ѵіе» 
Геиіііе а Геиіііс. 
РеШ а реііі, реи а реи. 
Беих а (Іеих. 
Тгоі§ а Ігоіз. 
Оиаіге а ({иаіге. 
Тгасіиіге шоі а тоі. 
Т<Не-а-кНе. 
ѴІ8-а-ѵІ8. 
])сих а 1гоІ8 Ііѵгсз сіе 

811СГС. 

А топ скоіх. 
А ѵоіге аѵІ8. 
Рагісг а 8оп Іоиг. 
СЬареПи а Іа тосіе. 
А ѵоіге сотріе. 
А (Иге Іа ѵёгііё, а 

ѵгаі сііге. 
С’сві ип ргосёя а пе 

}атаІ8 ІІпіг. 
Расііе а сііге. 
Сигіеих а ѵоіг. 
Ргёіешіге а Іа [>ге- 
тіёге ріасе. 

Ргёіспйгс Іа р гетіегс 
ріасе. 

Тоисііег а 8Ѳ8 геѵепив. 

ТоисНег вез гсѵепиз. 
8иррІёег а еріекріе 

СІІ08С. 

Громко хохотать. 
Кричать изб всей силы. 

ПѢШКОМЪ. 

Верхомъ. 
Растоптать ногами. 
Запереть на запоръ. 
Пушка, заряжённая картечью. 

Играть съ мячъ. 
Драться па шпагахъ, на писто¬ 

летахъ. 
Продавать Фунтами. 
Покупать по сотнямъ , по дю¬ 
жинамъ. 

Купить сукно но двадцати ру¬ 
блей аршинъ. 

Съ удовольствіемъ. 
Но неволѣ. 
Нарочно. 
Во время. 

Скрѣпи сердце. 
Продавать съ убыткомъ. 
Съ опасеніемъ жизни. 

Подъ смертною казнію. 
По листамъ. 
Мало по малу. 
По два, по двѣ. 
По три. 
По четыре. 
Переводить буквально. 
Свиданіе наединѣ. 
Напротивъ. 
Два или три Фунта сахару. 

По моему выбору. 
По вашему мнѣнію. 
Говорить въ свою очередь. 
Молили шляпа. 
Но вашему счёту. 
Правду сказать. 

Это безконечная тяжба. 

Легко сказать. 
Любопытно видѣть. 
Домогаться перваго мѣста. 

Требовать перваго мѣста. 

Издержать часть своихъ дохо¬ 
довъ. 

Получить свои доходы. 
Замѣнять что чѣмъ. 

8йіі( Іафсп. 
31 и б 8сіЬсбЫ?ісп 

СП. 
Зи Яи|к. 
Зи фг'сгЪс. 

5и(кп ігсісп. 
Х)сп (Шсдсі осгГФісІ'сп. 
(?іпс тіг АчагГаГГфсп <кг 

ІаЬспс .Чапопс. 
ЯЗаІІ Грісісп. 
віф а и ( Ьсп Х>сч}сп , 

аи? фі(ісІсп Гфіадсп. 
<Р?ип&п>еі(е тіаикп. 
.§>ипІ)сгГіѵсіГс, ХпірспЬ- 
шсіГс !аи[сп. 

ііиф ьи ШиМ 
Мс ЭДѵГфіп !аи(еп. 

ЭДіС ЗЗсгіниііКИ. 
•ЛВіЬсг ЗВЩеп. 
ШогГавІіф. 91Ь(іфИіФ. 
§и г Зі»іГ; іііг гсфГсп 
Зсіг. 

')}оИ)деЬгипдсп. 
5)Ш ЭДсгІиП иегкшіеп 
93Ш @Иа(г (Ѵіпеб 8с- 

Ьспб. 
&сі $оЬс$(1га?с. 
ЯЗІаЦ [иг йМаСГ. 
9ШтаМц. госпідет. 
3» а^сі. 
Зи йгсі. 
Зи иіег» 
йВогИіф иЬсгифсп. 
Х>сг Зпнфгаф* 
©ецсішЬсг» 
Зшсі И 6 Ьгсі <р?и«Ь 
Зибсг. 

9}аф тсіпсг 5ВаІ)1. 
9Іаф тсіпсг ЭДстипд. 
всіпсгМГб ГргсФсп. 
Х)сг тоЭііФс .г>иГ* 
9?аф ЗЬгсг Мсфпипд. 
Фіе Ш^а^г^сіІ: &и Гадсп. 

»іс(я фге^сб піттс 
дас Гсіп (2пОс. 

Фай ІЙ ІсіфГ сН’ГасіГ. 
ЯЗедісгід & и ГсІ)сп. 
% я б) Ьсг сг(кп ѲГсІІс 

(кгеіт 
Эт егііеп <ріа& ?огЬст. 

(5ІПСП Е&сН Гсіпсг @ііи 
еипі'Гс т$сІ)геп. 

бсіпс (!іпГип?Ге сгІ)д(Гсп. 
<5іпс Ѳафе Ь п ѵ ф сіпс 

апЬеге егГс^сп. 

4 
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Зирріеег (рисіцис скове. 

Ли Геи ! 
Ли 8есоиг8І 
Л Іа §аг<іе! 
Лих агшеві ^ 

Л Ьа.ч, а Ьав. 
Л ѵоіге 8(іиіё! 
Л ѵоіге аІ8е! 
Оиаиі а шоі! 

Лртев 1е (Іеіи^е. 
Лргсв Іа паівваіісе (Іе 

Л К81І8 СНКІ8Т. 

Ьс8 сбпзеіііёгв 8опI 
аргсв ІС8 рхе$к1ёп(8. 

Лргсв сеіа. 
Лргсв д и о і. 
АПешІгс орг ев (ціеі- 

^ие скове. 
Се ІаЫеаи е8І (V аргсв 
КарЬаёІ. 

Се ІаЫеаи 08І Гаіі (Ва¬ 
рге в па (иге. 

Се ]оиг (і’аргев. 

Лиіоиг (Іе 8а рсгзоіше. 

Лиіоиг сіе Іа Іё(е. 
Лиіоиг сіе РёдШе. 

Ссих яиі опі ёіё аѵапі 
поив. 

Лѵапі Іа паІ88апсе <1с ч 
«168138 СНВ18Т. 

Лѵапі Лбёиз Сипіат* ; 
Л’аі ѵи сеіа аѵапі ѵоив. 

Лѵапі Гациев. 
Лѵапі (ііпег. 
Л’ігаі Іе ѵоіг аѵапі (Іе 

рагііг. 
Аѵапі Іоиі. 

Прибавите, дсдііть. 

Пожаръ ! 
Па помощь ! 
Караулъ ! 
Къ ружмо! 

Долой I прочь ! 
За ваше здоровье. 
Какъ вамъ угодно. 
Что до меня касается. 

АРПЕ8. 

ЛІ7ГОІЖ 

При его особѣ. 

Вокруг*, головы. 
Вокругъ церкви. 

Сіп'йб Ьіпіиіийсп, Ѵіп- 
іиП)ип. 

Ксисѵ I 
$и #иЦе! 
©Афс! 
ри Ьт ©йрсп ! 3 

®си>с№ 
Зои! 
2іи( 31)* 2ГрІ}(Ги;п! 
©ІС ЗЬПСП 0С{<ІШй ір. 
©й$ тіф Ьсігій'Г. 

аф Ьп* <ЕйЫриіЬ. 
97 аф <$&прі ®сіиП. 

Хѣе ШйЦк Гоіѵ^сп паф 
Ъсп фгарЬспіеп/ 

.Оісші(. 
1>АПП. 

тіі ипдсіЧіІЬ сг-' 
шагіел. 

ХісМ ЗЗіІЬ ІР паф 
ШіЦфаеІ йСШаІГ. 

ХЭсМ ір ллф 
Ьсѵ 97аімѵ (кпиііг. 

»сп Хйй пафІ)сѵ. 

&сі (сіпсѵ фсгГоц* 11т 
Гсіпс фегіеп. 

ит Гсіпсп 
ШіпйР ит Ьіс $іѵфс* 

^ІфпІйСП, ЮСІЛс \> о г 
ип$ ьеІсЫ ІраЬсп. 

93 сѵ (!1)ѵіРі ©сЬш(. 

ЗФ ІыЬс Ысб ѵо* 31): 
псп бсГсЬсп. 

93 с г Оран. 
Ш с г ХіСфс. 
ЗФ таи ѵсг тсітѵ 

'іЬѵсіГс &и 'іI)ш ѵ}с1)сп. 
93 с г йПсп ХНодсп. 

АѴАГОТ. 

Тѣ, которые жили прежде 
пасъ. 

До Рождества Христова. 

Я видѣлъ это раньше васъ. 

До Пасхи. 
До обѣда. 
Я пойду къ нему передъ отъ¬ 
ѣздомъ. 

Прежде вссіо. 

После потопа. 
По рождествѣ Христовѣ. 

Совѣтники слѣд}іотъ за пред¬ 
сѣдателями. 

Послѣ этого. 
Потомъ. 
Ожидать что съ нетерпѣніемъ. 

Эта картина писана съ Рафаэля. 

Эта картина писана гг. природы. 

День послѣ того. 
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ЛѴСС Ѵ0118. 
11 8*С8І тагіё аѵсс сііе. 
Меііох Іоиз сс$ раріегв 

ІС8 пне аѵсс ІС8 аи- 
ІГС8. 

Ёсгігс аѵсс ипс ріигпс, 
аѵсс ип сгауоп. 

Соирсг аѵсс ип сои- 
Ісаи. 

ТгаѵаіНег аѵсс рсіпс. 
Лѵсс Іоиі ссіа. 
БІ8Ііп#исг Гаші й’аѵсс 

1е ЛаІІеиг. 

бёрлгсг Гог й'аѵсс Гаг- 
^спі. 

Л’аі ёіё сігса ѵоия. 

Ле рагя (Іепіаіп роит 
сксг шоі. 

Бонпег (1с Іа Іѣіе соп- 
Ігс мне ншгаіііс. 

МагбЬсг сопігс Геппс- 
піі. 

8с ЬаНгс сопігс ^ис1- 
(рі’ип. 

8а таксой С8І сопігс 
Іа тісітс. 

Лііасіісг (ріелію сЬо- 
8С сопігс Іа пшгаіііс. 

Ёіге б ап в Іа сІіашЬг.с. 
Епігсг (1ип8 Іа сііат- 

Ьгс. 
И сіаіі (Іип8 Гассе8 <1е 

ьа Ябѵгс. 

Л (Іаісг, а сотрісг, а| 
рагііг сіс сс .іоиг. | 

АѴЕС. 

Съ вамп. 
Онъ женился па пей. 
Положите всѣ эти бумаги 

вмѣстѣ. 

Писать перомъ , карандашомъ. 

Рѣзать ножикомъ. 

Съ трутомъ работать. 
Не смотря па всё ото. 
Отличить друга отъ льстеца. 

Отдѣлять золото отъ серебра. 

і л > /'./-'г.г о"!?' о:« и.'-і .г«( 

СІІЕ2. 

>1 былъ у в асъ 

Завтра и поѣду Домой. 

СОНТПЁ. 

Удариться юлоіоіо объ стѣну. 

Выступать противъ непріятеля. 

Драться съ кѣмъ. 

Его ломъ находится близъ мо¬ 
его дома. 

Прикрѣпить что къ стѣнѣ. 

БЛІЧ8. 

Быть въ комнатѣ. 
Входить въ комнату. 

Онъ имѣлъ припадокъ лихо¬ 
радки. 

БЕ. 

Считая съ сего дня. 

ТО і Г Збпсп, . 
(!ѵ 1)лГ Сіс йф’іѵлПК*. 
ѴіЧ)сп біо дйс ЬісСс фа-' 

ріеге Ьсі сіпап$сг. 

9Л і Г сіпсг йчѣег, пі і Г 
сіпсш ЯМсі(1іС* Гфѵси- 
Ьл. 

ТО і г сіпсш ТОс([сѵ СФпсіг 
Ьсп. 

ТО і г ТОиІк аіѣсіГсп. 
с г Г С п ипасафГсГ. 

2>сп ипЬ и от 
^фшеіфіа ипГаСфсіг 
Ып. 

ФоІЬ ост ѲШ'сг ГФоі- 
Ьт. 

ЗФ Ып Ьсі ЗЬнсп дс: 
гссСсп. 

ТОопкп гсіГс іф паф 
$аи|с. 

ТОіЧ Ьсш ^орСс йс^сп 
Ыс ЗГапС гсппсп. 

©Сі]СП Ын фі’ІПЬ ііс: 
Ьсп. 

€іф ті* сіпсш ГФІаг 
зсп. 

€сіп #аи$ (1ор( ап Ыіб 
шсіпійс. 

(*Гша6 ап Ыс ТОаисг 
І'с|с(1ійсп. 

3 т Зіттсс Серп. 
Зн Ьай ріпшіег Іѵсісп* 

С!г 1)аПе сіпсп §ісЬсгап- 
СаП. 

|$сш ЬсиГійсп Базе ап 
I дсгсфпсГ. 

« 
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Ходить изъ одного города въ 
другой. 

Переходить отъ печали къ ра¬ 
дости. 

Вѣтеръ дуетъ съ сѣвера. 

Освободить кого изъ тюрьмы. 

Новости, полученныя мною изъ 
Москвы. 

АИег «Типе ѵіііе а ипе 
аиігс , Ас ѵіііе еп 
ѵіііе. 

Раввег Ас Іа Ігіяісязс 
а Іа іоіе. 

Ее ѵепі ѵіепі йи N0141. 

ВёМѵтег чиеЦи'ип Ас 
р'гівоп. 

Ьея поиѵеііея ^ис ,)е 
гс<;оІ5 Ас Мо8сои. 

II ѵіепі Ас яогііг. ч 
II пс Гаіі еріе Ас | 

яогііг. ) 

II ѵіепі Ас рагііг. \ 
II пе Гаіі цие Ас) 
рагііг. ' 

II ѵіепі сі’аггіѵсг. , 
II пс Гаіі ^ие гГаг- 

гіѵег, ) 

Вс. раг Іа Іоі. 

Вс шоп сбіё, 

Веѵеі С8І а 359 ѵсгеіев 
Ас 81. РёІегаЬоигд. 

2>’аи)оиг(ГЬиі си Ьиіі. 
Ви піаііп аи боіг. 

Вс 1етр8 сп Іегпрз. 
Сссі С8І Ас ѵои8 а тоі 

8е 8сгѵіг А’ип соиісап. 
Еіеѵсг Ас ріизіеигв 

ріегіз ипс шигаіііе. 
Лоиег Ас ЬопЬспг, Ае 
таІЬеиг. 

В'ипс ѵоіх ипапіте. 
Л с ГіпГогшегаі Ас ѵо- 

Іге аггіѵёе. 

Рёіісііег фіеЦи’ип 
А*ип зисссз. 

Кёротіге Ас сціеі— 
<{іГип. 

Ѵоиг се <рн сяі Ас Іиі. 
А%е Ас Ігспіе апз. 
1>і^пе с/’евііше. 

Онъ только что вышелъ. 
Онъ сію минуту вышелъ. 

Онъ только что уѣхалъ 
Оиъ сію минуту уѣхалъ. 

Онъ только что пріѣхалъ. 
Онъ сію минуту пріѣхалъ. 

Нмсиемъ закона. 

Что до меня касается. 

Ревель отстоитъ на 359 верстъ 
отъ Саиктпетербурцд. 

Сегодня чрезъ недѣлю. 
Съ утра до вечера. 

Отъ времени до времени. 
Это должно остаться между 

нами. 
Употребить ножикъ. 
Возвысить стѣну па нѣсколько 
футовъ. 

Имѣть счастіе, несчастіе. 

Единогласно. 
Я увѣдомлю его о вашемъ 
пріѣздѣ. 

Поздравить кого съ успѣхомъ. 

Отвѣчать за кого. 

Что до него касается. 
Ему отъ роду тридцать лѣтъ. 
Достоинъ уваженія. 

15В о п сіпсг <ЕГаМ &иг 
ап&сгп дсЬсп. 

93 о п 0М&С $и €ГаМ 
9фп. 

93 о п Кчг 51глигц!с[Г 
$иг ®тсиЪс йЬсгдс- 
Ьсп. 

©сг ШЗіпЬ й)с&1 аиб 
9]сгСсп. 

Сіпсп аиб Ьсш ©ейшд.- 
пі(Гі’ Мгсісп. 

©і< ЭДиЬгШсп, и»с(с!)с 
ісЬ аиб 9Нс$Ііѵа сг- 
і)йіісп 1)аЬс. 

(5г ій сЬсп аибдедат 
) дсп. 
,і (?* ій іп ЬісГст ЗДидсп* 
\ Ыісг аибдедяпдеп. 

(5г ІЙ сЬсп аЬдсгсіЙ. 
<*г ій іп МсГст 91т 

I дспЫісГ аЬдсгсіЙ. 
(*г ій сЬсп «пдсГот: 

\ тсп. 
і (5г ій іп ЪіѵГспі 5(т 
I дтЫісР апдсісштсп. 
Зт 9Іапкп бсб ©с* 

Гс^сб. 
) 93 оп тсіпсг 0еіГс. 
і ШЗиб тіеі) Ьсггійг. 
Мссаі ій 359 ЗВсгйі* ѵоп 

01. <Рс1сѵбЬтд спі- 
(сгпЕ 

фсііГс іп с тег 9Вофс. 
93ст ЭДогдт Ьіб & и ш 

ЯіЬтй. 
93 о п Зсіг іи $сіГ. 
©аб тиЙ ипгсг ипб 
МсіЬсп. 

<*т ЭДсЦсг дсйгаифсп. 
(2іпс Фишег ит ппфгсгс 
Яий сгЬоікп. 

©Іисг і)іЬсп, ипдіис? 1)л.* 
Ьсп. 

<?іпйіттід. 
ЗФ іѵсгЬс і()п ѵоп 31): 

гсг ЗІпГипіГ тиеѵгіеі): 
Гсп. 

(?іпет & и т диГоп (5г- 
(оідс ©ІисГ пнтГфсп. 

/$йг сіпсп Ъіігдсп. 
)$иг сіпсп ссгапПѵсг- 
) ГСП. 
(§йг сіпсп Йс1)сп. 
®«б І1)п ЬсГгійГ. 
(!г ій *>гсі(Нд 3«|)гс аіг. 
©сг 9(фГипд пшгЫд 

(ШСѴІІ)). 
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ЛНешаікІ сГогідіпе. 

Л'серого (ІС 1с ѴОІГ. ( 
Л’сзрсге 1с ѵоіг. ( 
N1(1 іГаідІе. 

Р0І880П (Іе гіѵіёгс. 
Ѵоіх (Іс Гетто. 
ѴСПІ (ІС ПОГ(1, (ІС 81КІ. 
Ьагтс8 (Іс ріаівіг. 
Ііііс «осісіс й'авзи- 
гапсе. 

Всриіз Іс Шііп іизди'а 
РОсёа п. 

Ле по Гаі роіпі ѵи (Іс- 
риіз 1оп#іетр8. 

Всриіз сціе іс по Гаі 
ѵи. 

Всриіз ^ие іс ѵоиз аі 
ѵи. 

Всриіз циане!? 

Всггісге Іа таіеоп. 
Всггіёгс Іа рогіе. 

ВсЗ ІОГ8. 
Вёз пив іс ее гаі аг- 

гіѵе. 
Вёз <]ііе ѵоие Іе 8ои- 

Ііаііе/. 

8с гпсІСге йсѵапі сіиеі- 
ЧиЧт роиг Іиі Ьаг- 
гсг Іс развале. 

Лѵоіг йсѵапі ІС8 уеих. 
Меіігс Іс 8Іе^е йсѵапі 
ипо ѵіііс. 

Роломъ Нѣмецъ» 

Надуюсь его оіідѣть. 

Орлиное гнѣздо. 

Рѣчная рыба. 
Женскій голосъ. 
Сѣверный, южный вѣтеръ. 
Слёзы радости. 
Страховое общество. 

НЕРШ8. 

Отъ Рейна до Океана. 

Я его давно не видалъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ я его ие 
видалъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ я васъ вн- 
'дѣлъ. 
Съ котораго времени. 

НЕПКІЕКЕ. 

За домомъ. 
За дверьм'и. 

НЕ8. 

Съ того времени. 
Немедленно по пріѣздѣ моёмъ. 

Какъ скбро вы этого желаете. 

ОЕѴАКТ. 

Становиться предъ кѣмъ, чтобы 
ему преградить дорогу. 

Имѣть предъ глазами. 
Осадить городъ. 

; Сіп Х)сиГГфсг ооп ©с* 
\ ЬиѵГ. 
< 33 о п ©еІчігГ сіп 2)сиГ- 
I ГФсг. 
' Сіп ясЫпсг ХЭсиГГФсг. 

ЗФ 1)с(к ІЬП іи Гфп. 

©іп ЙМсгпсЦ. ©іп Шег-' 
1)сг(1. 

Сіп Зіи(і(іГф. 
©іпс ФкіЬсгіІітшс. 
О^огЪіРіпЪ, в^ймі>іпЪ. 
$ті&і*МІ)Г<іпсп. 
©іпс 31Дс*шчт| г ©с(сИ-- 

ГФа(Г. 

48от ОІІкіп Ы$ &ит 
Оссап. 

ЗФ Ь а Ь с іі)п Гсіі Іапіісг 
рсіС піфС ікМкп. 

бсіг&ст іф І1;п піфі 
дсГфп І)аЬс. 

беіюст іф біе де- 
Гс1)сп ЬдЬе. 

бсіГ юапп? 

Іфіпісг Ьгт #аи(с. 
I і П Г С Г Ъсг 

бсіГ Ъсг ЗсіЕ 
©Нсіф паф тсіпсг ?(п- 

ГипСГ. 
боЬи(& біе е$ И)ип- 

Гфсп. 

біф йог сіпсп (Іеііеп, 
ит іІ)т &сп ЗДсд 
ОСТІ'рСГГСП. 

48 о г Зіидсп (;лЬгп. 
©іпс ^ГаОГ Мидегп. 



ПША1ЧТ. 

Ѵигапі ГЬіѵег. 

Лигапі Іоиіс № ѵіс. 

Мопісг сп ѵоііиге. 
Ёіге сп ріеіпе тег. 

Мсііге ид епГлпІ сп 
регізіоп. 

Еп Іо ив рауз. 
Ѵіѵге сп рауз ёігапгег. 
Еп Ьаиі. 
Еп Ьаз. 
Еп аѵапі. 
Еп аггіёго. 

8е шеііге епсЬстіп. 

Ѵоіг сп зопде. 

Меііге сп Іідпс сіе 
согпріе. 

Уие Гаіге, сп ми іеі 
сіапугег ? 

Еп Іоиі саз. 
1)е (іі сп аідиіііе, іі 
сом Іа Іоиіе ГЬізІоіге. 

Тіи оЯісіег еп геігаііе. 

Ѵіѵге сп раіх. 
Рагіадег мне аппёе сп 

<Ісих сог|)8. 
Біѵізег сп ііеих, сп 

ІгоІ8 рагііез. 
Ёіге СП І)()И08. 
Ёіге сп (Іеиіі. 
Еп сопзсіепсе. 

Еп Іііѵег. 
Еп ёіё. 
Еп Ісшрз <!е дисггс. 

Епігс иоиз. 
Епіге ІС8 (Іеих шегз. 
Епігс сіііеи еі Іоир. 

По время эпмь'і. 

Во время всей его ЖИЗНИ. 

ЕГЧ. 

Сѣсть въ экипажъ. 
Быть иа открытомъ морѣ. 

Отдать дитя въ пансіонъ. 

Во всѣхъ земляхъ. 
Жить въ чужбинѣ. 
II а верху. 
//низу. 
впередъ. 
Назад ь. 

Отправиться въ дорогу. 

Видѣть во снѣ. 

Поставить иа счётт*. 

Отставной офицеръ. 

Зимою. 
Лѣтомъ. 
Въ военное время. 

ЕРГГКЕ; 

Между нами. 
Между двумя морями 
Иъ сумерки. 

ЮаІ)гепЬ ШМп-- 
(егб. 
ВаЬгспЬ (еіпсб оап= 

іеп Мсп$. 

Зп Ьсп ЗВткп (Ісіікп. 
и У Ьст о(іспсп чЗЛссгс 
Герп. 

(2іп ,$іпЬ іп сіпс 
(гоп аЬдсЪсп. 

Зп а(Іеп 1\іп&сгп. 
Зп Ьег $гетЬс (сЬсп. 
ОЬгп. 
ІІпГсп. 
$$оѵпѵ,гІб. 
ОІтТшлѵГб. ЗигисР. 
біф аіп Ьсп ОТс.з 

писЬсп. 
Фіе ШоіГс йпГгсІеп. 

йѵаипкп. 3 т Фгаите 
Гф’п. 

9(и( Ме Шсфпипі) (№ 
Ісп. 

’Влб ІИ ІП ГоІСІКѴ ©С: 
(аІ)ѵ Цип? 

Зп р’Ьет $а((е. 
сцаѣііс ипв 

І^аагКсіп (дащ ипи 
ІЫпМіф). 

(!іп исглЬГфіеЬсІсг 0(р= 
$ісг. 

Зп фгіеЬсп СсЬс-п. 
§іпс 9іѵтсе і п &№СІ 

С5огрб Гі)сі1і’п 
Зп $тсі, і п Ьгсі йікііе 
Нсіісп. 

Зп вгіекіп Гс»п. 
Зп Хгаисг (Ѵрп. 
91 п( ©еті(|Ѵп. 

©сшійѴп. 
Зт ФіпГсѵ. 
Зт вотт.т. 
Зп ^ѵіс^ісіГсп. 

Цпіог ип*. 
ртіГфсп $п>еі ЭДссгсп. 
Зт ^1>1с11фГ. Зт Ф<іт; 
тАГФсІп. Зп бег Фат- 
тегип-ь 

Что додать въ такой опасности? 

По всякомъ случаѣ. 
Онъ разсказалъ намъ всю исто¬ 

рію, совсьми подробностями. 

Жить въ мирѣ. 
Раздѣлить армію иа два кор¬ 

пуса. 
Раздѣлить па двѣ, па три ча¬ 
сти. 

Быть съ сапогахъ. 
Быть въ траурѣ. 
Но совѣсти. 



Е1ЧѴЕК8. 

СЬагіІаМе смет Іея 
раиѵгеб. 

Іпдгаі спѵст 8<>п Ыеп- 
Гаііеиг. 

ЕХСЕРТЕ 

Пдаготворителыіыіі для бвд 
НЫХЪ. 

Неблагодарный къ своему бла 
год Атол ю. 

11 Ігаѵаіііе Іоиіе Іа яе- 
шаіпс, схсеріс Іе сіі- 
таисЬс. 

■ Ія опІ Іо и 8 регі, сх- 
ссрів сііи] ои яіх 
регзоппея. 

От» работаетъ пего под Алю, ис¬ 
ключая воскресенье. 

За исключеніемъ пяти или ше¬ 
сти лицъ, всі» погибла 

Пот (Іе Іа ѵіііе. 
Ноге (Іе Іа таіяоп. 

Пот (Іе согкШіоп. 

І10П8. 

Ишь города. 
Ишь дома. 

Везъ мАста. 

1)е Моясои ]йздил 
ОсІевза. 

Периіз Расріея ризди’іх 
Іа Репіесбіе. 

Ла$ди а и геѵоіг. 
II аііпе /ыдди’а вея 
еппетія. 

1 Ія оиі Іие ^издилих 
епГапІя. 

«Ш80ПЕ. 

Огъ Москвы до Одессы. 

Отъ Пасхи до Духова дня. 

До свиданія. 
Онъ .побитъ даясе споитъ не¬ 

пріятелей. 
Они убили даже дѣтей. 

11 а Гаіі се та г іа де 
таіуге яоп роге. 

II евI рагіі таіе/ге Іа 
гідиеиг сіи Гетре. 

МЛІДШЕ. 

Онъ ;к ліи.ісл противъ воли 
своего отца. 

Опь уѣхалъ, не смотря на су¬ 
ровою погоду. 

;іЧ0ІЧ0В8ТАІЧГ. 

ШпоШіапІ Гоиіез ІеяІЯс смотря на ясѣ увѣщаній, 
гёшогіігапсея. 

ЯМ)Ш)лГц 4Сі]СП ЛГ: 
тс. 

ІІпЭ<шІЬ4Г а с $ с п Гсіпсп 
•!ВоІ)(ГІ)л(сг. 

(5г агЬсіГсІ Мс 
•Воі>с ЬіпЬигі), Ьсп 
боппГа# аиН^: 
п о т т с п. 

ЭДи Либпа&т* воп 
ПЫ оРсг Гс»1)й фс’ГІРг 
псп, ГіпЬ аЦе ит^с- 
Гоштеп. 

ЛиГГсгЬаІЬ Ьсг 8ГаМ. 
ЛиГГа Ост >)аиГс. 
) О Ьп с ЗГеЦс. 
/01; пс ЛпІМит). 

$оп .ЭДо(іГпы Мб .ОЬсГ* 
Гл. 

ЯЗоп 0(Ісгп И б 
(іеп. 

Лиг ;ЙЗісЬсгГс()сп. 
ІісЬГ Г о і} а г Гсіпс 

і?сіпЬс. 
біг гсѣГеІеп Г о і) а г Ьіе 

АІіпЪсг. 

(!г ЬлГ і]сі}сп Ьсп ШіЬ 
Гса Гсіпсб ЯЗлГсгЗ і]с- 
ІКігаГІкГ. 

(2г иі Г ѵ о О М ГФМ>; 
Гсп ІВсГГсгб аЬ*}ти(І. 

л([сг іЗЗог|М(ип: 
цса. 



ОІГГПЕ. 

Оиіѵечпег. 

Оп Іиі сіоппа сеиі гои- 
Ыо8, еі оиіго ссіа 
оп Іиі ргоіпіі... 

II а разве раг Ніда. 

Ѵоуаде раг еаи , раг 
тег. 

Ѵоуадег раг (егге. 

іеіег (іиекріе сііовс 
раг Іа Ген (И гс. 

Л ее ргошепе раг Іа 
ѵіІІе. 

Сеіа 8С Гаіі раг Іоиі 
Рау». 

N0118 ёііопз раг ігепіс 
(Іедгёз сіе Іаіііисіе. 

II 1е Іопаіі раг Іа таііь 

II а Гаіі сеіа раг Ьаіие. 

Раг сеііе гаІ8ѳп, 

Раг іеі тоусп. 
II С8І аггіѵё раг 1е 

руго8сарЬе. 
Ой аііег-ѵоиз раг сеііе 

ріиіе-іа? 
Риг сіеіа <1е8 топІ8. 
Раг (іеда 1е дгапсі сііе- 
тіп, 

Рогіег ип тапіеаи раг- 
йе88из 8оп ЬаЬіг 

8аиІег раг-сІс<ииз 1е$ 
тигаіііев. 

II е8І ]еипе, іі езі 
гісЬе, сі раг-сісяаиз 
Іоиі сеіа іі С8І «аде. 

Оп Іиі а (Іоппё Іоиі се 
с|и’і 1 (Іетатіаіі, еі 
ие 1 с[ие сЬовс еп- 

соге раг-йсззиз, 

По ту сторону Рейна. 

По ту сторону торн, замор¬ 
скій. 

Ему дали сто рублей, и сверхъ 
того ему обѣщали.. . 

РАК. 

Омъ поѣхалъ чрезъ Ригу. 

Путешествовать водою , то-' 
ремъ. 

Путешествовать сухимъ пу¬ 
тёмъ. 

Выбросить что изъ окошка. 

Опъ прогул г вае ген въ городѣ. 

Это дѣлается велдЪ. 

Мы находились въ тридцати 
градусахъ широты. 

Онъ держалъ его за руку. 

Онъ сдѣлалъ это изъ нена¬ 
висти. 

По этой причинѣ. 

Такимъ средствомъ. 
Онъ пріѣхалъ на пароходѣ. 

Куда вы идете въ такой дождь? 

По ту сторону горъ. 
По сю сторону большой до¬ 
роги. 

Носить плащъ сверхъ спосго 
платья. 
Прыгать чрезъ стѣны. 

Онъ молодъ, богатъ и сверхъ 
того ещё благоразуменъ. 

Ему дали всё, чего онъ требо¬ 
валъ, и сверхъ того ещё кое 
что въ добавку. 

ЗспГсіГ Ьсб ШіКІПб, 
ГіЬтѣеіпіГсІ). 

3 сп Г е і Г Ьсб ОТссгсб, 
иЬсгГссіГф. 

ЭДлп іцЬ ібт ІдтЬсгГ 
ШиЬсІ, ипЬ д и Г Г с г- 
Ьст осгГрѵаф тип 

(?г Ій Ьигф йс- 
геі(К 

Зи ЭДл([сг, 5 и г все 
гсіГсп. 

ри ЯапЬс гсіГсп. 

(5Пѵаб аиб Ьст $спйс* 
госгГеп. 

(?г дсЫ іп Ьсг бГаЬС 
Грарпгсп. 

Фаб інТФі^і йЬсгаІІ. ІЯВіггоаѵсп ипГсг Ьгси 
(на ©гаЬ Ьсг ЯЗгсіГс. 

2Віг шагсп ипГегт 
Ьгсі(ііййсп ЗЗГСІГСП: 
$гаЬс. 

(*г I)ісIг Ц)п ап Ьсг 
фапЬ. 

(?г С^аГ Ьісб аиб фар. 

51 и б ЬісГсг ШГлфс. 91 и б 
ЬісГст ®гипЬс. 

91 и Г (оіфс ЯРсіГс. 
(*г ій а и Г Ьст ФапірГ-- 

ЬооГ апасіеттсп. 
ЭВоЫп дсІ)сп віе іп 

Гоіфспі Оісдсп ? 
ЗспГсіГ Ьсг ЗЗсгас. 
ФісГГсіГ Ьсг &тЬ<- 

(1г4с. 
11сЬсг Гсіпст ЛІсіЬс си 

псп ЭДапГс! ігаасп. 
ЦсЬсг Ьіс ЭДаист 

Гргіпаеп. 
(!г ій іипіі , гсіф ипЬ 

іиЬсш поф осгпип?-' 
гіа. 

ЯЛап а«Ь і()пі 9Шсб гоаб 
сг (сгЬсгіс ипЬ поф 
еггоаб а и ( Ь с п 
Я а и 



І’АКШІ. 

Рагті Іся ІюшнЧея 
І^еп8. 

Рагті Іе реиріе. 

Репйапі ГЬіѵег. 

Репйапі ѵоіге яё.іоиг. 

Сея сЬрѵаих яопі роиг 
Рёсигіе сіе ГЕшрс- 
гсиг. 

Сеііе ІеКге п’еяі рая 
роиг Іиі. 

Цп сііеѵаі Ьоп роиг Іе 
саЬгіоІеІ. 

П Гега сеіа роиг ѵоия. 

П а ёіё рипі роиг яа 
Гаиіс. 

Роиг I) і е и, 1аіяяе/-ііоия 
еп раіх. 

II а роиг Ш ипс ріап- 
сЬе. 

ІІя Гопі Іаіяяё роиг 
шогі яиг Іа ріаее. 

Роиг с]иі тс ргопох- 
ѵоия? 

Іе Ііепя роиг сегіаіп. 

Моигіг роиг Іа раігіе. 

Тгасіиіге гпоіроиг іпоі. 

II а (Іи Ііп^с сі (Іся 
ЬаЬКя роиг сепі апя. 

Роиг се (ріі еяі (Іе 
тоі, яоуег яапя іп- 
(рііёІи(Іе. 

Роиг аіпяі (Ііге. 
Роиг (Ііге Іе ѵгаі. 

Между честным» людьми. 

Между пародомъ. 

ИпГсг гсфПіфеп Кеи* 
Гоп. 

II п Г с г Ьсш ЗЗоИс. 

РЕШЛІЧТ. 

Во время зимы. 9Ва()*сп& Ьсб ЯЕЧпГегб. 
ВіпСег. 

Во время вашею пребыванія. ЗВаі)гепЬ ЭДи(- 
спГУаІІб. 

рога. 

Эти лошади для Император¬ 
скихъ коніошень. 

Это письмо по къ ному. 

Лошадь, годная для кабріолета. 

Оиъ ото сдѣлаетъ для пасъ. 

Опъ былъ наказанъ за свою 
пипу. 

Ради Нога, оставьте насъ въ 
покоѣ. 

I Доска служитъ ему вместо 
постели. 

I Доска замѣняетъ ему по- 
! столь. 
Они его оставили мертваго па 
мѣстѣ. 

За кого вы меня почитаете? 

И полагаю за вѣрное. 

Умерёть за отечество. 

Переводить слово въ слово. 

У пего бѣлья н платья на сто 
лѣтъ. 

Что до меня касается , будьте 
спокойны. 

Такъ сказать. 
Правду сказать. 

ЗМсГс ф(егЬс ГіпЬ (иг 
Не ЖаіГсгІіфеп ЭДаг; 
АаЙе. 

2)іеГ*г 23гіс( і(І піфГ ап 
ІІ)П. 

(!іп зиГсб СаЬгіоІеІ- 
фгсгЬ. 

(*г пчг& сб (иг віе 
И)ип. < 

і(1 (иг Гсіпеп 5<ф(ег 
I Ьі(1га(г іѵогйсп. 
II т ©оГГіб га і Псп, 

Іа (Теп віе ип$ Іп 
Шиік. * 

(Сгіп ФгсН ЫспГ і(рп 
а и 5МГ. 

віе Пс|кп і(?п ГоЫ аи( 
Ост фіаус. 

5 и г юсп 1;а(Гсп <Віе 
тіеѣ? 

ЗФ Ьіп Ьигфаиб Ьсг 
ЭДсіпипй. 

$ и г йаб ШаГсгГапЬ (Ісг- 
Ьсп. 

Ш?огГ (йг ЗРогГ иЬсг-' 
(сусп. 

(*г 1>аГ Ш?аГФс ипЬ 
йсг (иг &ип№ггЗвІ)ге. 

ЗБаб шіф ЬсГгі((Г, (еіп 
біе ипЬеГог^Г. 

<&о іи (а^п. 
2)іс ЯСа^1)сіГ іи (адсп. 
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Ргё* (Гісі. 
11 п’езі раз ргё8 (1е 
Ппіг. 

Ёігс Іо"е ргё8 1с Ра- 
Іаіз-Ііоуаі. 

11 (Іетеіігс ргё8 Іа 
рогіс 8аіп1-АпІоіпе. 

Раззу ргё8 Рагіз. 
АтЬаззасІеиг (1с РГан¬ 

се ргёз Ісзаіиі-зіс^с. 

РгооНе (1с Іа ѵіііс. 
І.ез таізопз пиі зоні 
ргосііс (іс Іа ѵіііе. 

8апз агдепі. 
ІІпс Іеіігс запз зідпа- 

Іигс. 
11нс асігеззе ё&аіе. 

IIп Ьогпгпе запз рагеіі. 

Ссіа ѵа запз (Іігс. 

8апз (Іоиіс. 
8 ап* Гаиіс. 
8апв схсерііон. 
8ап* Гадоп. 
8апз ссззе. 

8е1оп тон оріпіоп. I 
8еІоп тоі. і 
Он Га ігііііё 8СІоп зон 
тегііс. 

А ці г зсіоп за соп- 
зсіспсе. 

8сІоп, с’езі зсіоп. 

РКЕ8 

Близка отсюда. 
Он ь мц скоро кончитъ. 

Жительствовать близъ Паде- 
Роя іи. 

Онъ ас и ге.іьстііусгъ близъ Сайт ь- 
Аитоінской заставы. 

Пасси близъ Парижа. 
Французскій посолъ при пап¬ 
ском ь дворъ. 

ркосіш. 

Близъ города. 
До мы, находящіеся близъ г 6 

рода. 

8 А N8. 

Безъ денегъ. 
Письмо безъ подписи. 

Безпримѣрная смѣ іосгь. 

Безподобный человѣкъ. 

Само по себ Г; понимается. 

Безъ сомнѣнія. 
Непремѣнно. 
Безъ исключенія. 
Безъ обиняковъ. 
Безпрестанно. 

8ЕЁОІЧ. • 

По моему мнѣнію. 

Съ нимъ поступали по достоин 
сгву. 

Поступать по совѣсти. 

Эго зависитъ отъ обстоя¬ 
тельствъ. 

")1 а I) с осп ЪГсг. 
(!г шігО піфГ Ьа(0 511 

(*пОе Готтсп. 
)1 л 1) с Ьсі Ост ^ліаіб: 

ГО01)ЛІ ГО0І)ПСП. 
(*г гооЬпГ па Ос Ьсі Ост 

@Г 9(пГопб &1)0ГС. 
фд|79 паі)С Ьсі флгі*. 
©сѵ (ѵлп\оГіТі)е ©гГапЬСе 

ат рар|Шфеп фоіе. 

9Ы)С Ьсі Ос* вГаОІ. 
©іс іп Осг ЗДафс Осг 
вІпОГ Ьсіс^сисп фПШ 
и*- 

0(> пс (ЗДО. 
(!іп ®гісі оі)пс ипГсг- 

ГфЩГ. 
біпс ЬсіГрісИоГс $ГЦ)п-- 

ЬсіГ. 
Фп ипзегіііеіфііфсг 
ЭДспГФ. 

©лб осг(1с6Г ііф осп 
МЬ|К 

01)пс $и>сі(с(. 
ІІпйфІЬлг. 
01) пс 5(ийпаІ)те. 
01) пс Цт(Ьіпо<*. 
ипди(Ь'5гІіф. ЯЗсЦапМф 

01 а ф тсіпсг ЭДсіпип.}. 

ЭДап ІЦ тіг іі)т паф 
ЗЗсгОіспИ юсфЩгс'п. 

01 аф ©спмЦсп ЬапОсІп. 

/ Зс пафОст. 
) ©лй Гетто Оаѵли[ пи. 

©лб ІМЩГ зсп Осп 
ѵ. 11т(1ппОсп аЬ. 
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8оиз 1с сіеі. 
8оиз 1с Ііі. 
Ьсз реиріез (|иі зопі 

80118 Іа Іідпе. 
8оиз !е ропІіПсаІ (1с 
Сіетспі. 

8оиз 1с сопзиіаі сіе 
РаЬіиз. 

8от сс гаррогі. 

8иіѵапІ Горіпіоп сіе 
топ Ггсгс. 

ТгаѵаіНег зиіѵапі $С8 
Г()ГСС8. 

8иг Іа Іеггс, виг Іегге. 

8иг шсг сі зиг Іеггс. 

8иг ипс шопіадпс. 
Ѵп оІ8саи с^иі ріапс 

зиг Іа гіѵісгс. 

І.С8 ѴІІІС8 (|иі зоііI зиг 
1с Ѵо1#а. 

Га ѵіііе сві 8ІІис зиг 
Іа гіѵс сігоііс (іи 
Псиѵс. 

СМіоп8-«иг-ЛТагпс. 
Сеі аррагістспі (Іоппс 

зиг 1с іаічііп. 

II а Нсих Гепбігез зиг 
Іа гис. 

Еіге 1ои)оиг8 зпг ІС8 
1ІѴГС8. 

То и г пс г зиг Іа (ігоііе, 
зиг Іа даисЬс. 

11 сиі (Ісих ссііІз ѵоіх 
зиг ігоіз сспІ8, сі 
Гиі (зіи. 

Аѵоіг роиѵоіг зигцис 1- 
срГии. 

Аѵоіг Г(сіІ зиг ^ие1- 
ди’ип. 

8<№8. 
Подъ небомъ. 
Подъ кроватью. 
Народы, живущіе подъ эквато¬ 
ромъ. 

Во время папы Климента. 

Во время Консула Фабія. 

Въ этомъ отношеніи. 

8ШѴЛІѴТ. 

Но мнѣнію моего брата. 

Трудиться по мгъргь силъ сво¬ 
ихъ. 

81Ш. 

На' землѣ. 
* Па водѣ и па сушѣ. 
} Па морѣ и па землѣ. 
На горб. 
Птица, парящая надъ рѣкою. 

\ Города, лежащіе па берегу 
г Волги. 
| Приволжскіе города. 

(Городъ дожитъ по правому 
берегу рѣки. 

Городъ лежитъ па нравомъ 
берегу рѣки. 

II Іа лоігь-//л-Марнѣ. 
Эта комната имѣетъ видъ въ 

СУДЪ. 

У него два окошка па улицу. 

Всегда заниматься чтеніемъ. 

Поворотить па право, па лѣво. 

Изъ трехъ сеть голосовъ онъ 
имѣлъ двѣсти и былъ из¬ 
бранъ. 

Имѣть власть подъ кѣмъ. 

Наблюдать за кѣмъ. 

Ііпісг Ьсш фітшсГ. 
ІІиГсѵ Ьет $і*ГК. 
Хіе ипГ.ег Ьст %ч|ім: 

гог шсЬпспЬсп ЯЗбіГі’Г. 
ЗВ а И с п 0 Іч’г Шедісг 

типъ) фаррсб (5(ег 
ШСПб. 

Зиг З^іі Ьсб ФопГиІ* 
$аЫи$. 

Зп МеГсг 

91 а Ф ЬсгОТсіпиім шеіг 
псб Фги&огб. 

91а ф^ ЗЛлл^а&с (сіпсг 
Жга[1с йѵЬсіГсп. 

91 и і Ьсѵ ®гЬс. 
(3 и 2Ва(Га ипЬ * и $?ап-- 
I Ьс. 

51 и г сіпсш 93епк. 
(*іп 93оі|с1 / Ьі’г и Ь с х 

Ьсш ДІиЦс ГФпкЬГ. 
Хіе а п ікг 9ВоІі}а Ьсісг 

<Ктп 0ГаЫе. 
Хіс ѲГаМс дп Ьсг 
ШЗо(і]а. 

(Хіс ѲГаМ ПсдГ ат 
] гсфгсп 11кг &с$ ЗІик 
( / 

(ЭДдІстб ап Ьсг ЯЛаѵпс. 
ХЧсГс$ Зіттсг 1)аГ &іс 

5(иб|іфГ іп Г)сп ©иг-* 
Гоп. 
ЬаГ \тгі ЗепРа паф 
Ьег ѲГга(к. 

Зпптт иЬсг 1>еп 93іЬ 
~ Фсгп р(кп. 
Ѳіф гсфгд / рф Ііпіб 

пн’пЬсп. 
Я?оп ЬгеіІитЬсгГ 8гіш= 
шеп 1)аГГе сг доспит 
Ьсгі, ипЬ ппігЬс асг 
шаШ. 

©сшлІГ йЬсг З^гоапЬ 
1;лІ)сп. 

ЗпиапЬ ОсоЬафІсп. 



Сеіа іпЯие Ьеаисоир 
зиг Іа запіё. 

Еи ѵоііа аз8С2 зиг се 
роіпі. 

Ле ѵои8 сіігаі зиг со 
віцеі... 

Оізриіег зиг Іа роіпіе 
сГипе аіциіііе 

Іе Гаі Гёііеііё зиг зон 
аггіѵёс. 

Іе те 8іііз іготрё зиг 
8оп сагасіёге. 

Гаііез гёПехіоп зиг 
сеііе аСГаіго. 

Ііцсг сіе яиеіди’ип зиг 
Іа тіпе. 

5е Гогніег зиг диеідие 
сЬозе. 

8иг та соп8сіепсе. 
8иг ГЬеиге 
8иг Іе сЬатр. 
8иг Іа Гт сіе ГЬіѵег. 
8иг Іе роіпі сіе рагііг. 

ТоисНапі ѵоб іпіёгёіз. 

\ 

Ѵегз Іе погс]. 

Тоигпег-ѵоиз ѵегз тоі. 

— СО 

Это сильно дѣйствуетъ на здо¬ 
ровье. 

Довольно объ этомъ. 

Я памъ скажу на ётогъ счётъ... 

Спорить о пустякахъ. 

Я поздравилъ его съ пріѣз¬ 
домъ. 

Я ошибся на счётъ его харак¬ 
тера. 

Подумайте объ этомъ. 

Судить о комъ по его наруж¬ 
ности. 

Основываться на чёмъ. 

По совѣсти. 
Въ назначенный часъ. 
Тотчасъ, 
Въ концѣ зіімьі. 

Въ минуту отъѣзда. 

ТОІНЛІАІЧТ. 

Касательно вашихъ выгодъ. 

ѴЕП8. 

Къ спверу. 

Оборотитесь ко мнѣ. 

\ ии'гП (ІагГ а и ( 
/ йіе С^сГ«пМ)сіГ. 
Х)аб 1)аГ сіпсп (ЬгГеп 

\ С^іприО а и Т Ѳс-- 
ГипМкіГ. 

Ѳспиа 1)іаѵоп. 

II с Ь с г ЬісГсп ©сі]сп(ІапІ) 
Глас ісЬ Зіять.. 

ІІсЬсг Зитрсгсип #гсі: 
Гсп. 

ЗФ 1>лЬс іЬт пісіпсп 
©ІйсГтипГФ іи (сіпсг 
5(п1нпіг лЬдсіМГсГ. 

Зп #іп|'іфІ ісіпсй 
ЫГегй ^аЬс іа> тіф 
іКіггГ. 

ЦсЬсг(сі]сп €іс Ыс вафе. 

ЗстапЬсп пасЬ ЬстЗІси: 
(іегп ЬсигП)сіІсп. 

€іф аи? сПгай апт? 
Ьсп. 

91 и г тсіп ©сші'ІГсп. 
Зиг ЬсЛіттГсп ѲсипЬс. 
<ЕПі)ІСІф. 
Зи (!пЬс Ьсб ЗРіпІсгб. 
Зт ИиаепМісГ Ьсг 5(Ь; 

гсі(с. 

|3 п $Мге(Г 31;гс0 ®ог- 
I (феііб. 

© е п ‘ЯогЬсп. а ф 
^огЬсп. 

ШЗспЬсп біе (іф і и 
тіг. 



XX. 

ПРЕДЛОГИ НѢМЕЦКІЕ. 

РКЕР08ІТІ0ГѴ8 АЬЕЕМАі\ОЕ8. 

Феіи(фс ФогшогГсг. 

1. Сть РОДИТЕЛЬНЫМЪ ПАДЕНІЕМЪ. Аѵкс, Ід: СЕЫТІР. 

Я)? і I Ъ с пі © е іі і г I ». 

ЭДиіійМ, (ТаМ, йп(}сі'Ьй(0, еЬітЬлТГ’, пикфаГО, шіІефйГО, ()йіЬсіі, ЬаПчт, 
І>іп{іф«іф, иісГ(іф(Ііф, Ггй(г, ГйиГ, ггі'Із, ит...п>Шсн, ип(сгп, ипдсйфгсГ, 

итгчіГ, сстііисі^ «сгт&дс, П'йфенС, гссдсн. 

Ли Пси сіе топ Ггёге. Вмѣсто моего брата. 

Ногз (іс Іа ѵіііе. 
І)ап8 Гіпісгісиг (Іо Іа 
шаівоп. 

Ли (Ісззоиз <1е Іа сЬс- 
іпіпёе. 

Л с айве сіе топ агпШё. 

Вшь города. 
Внутри дома. 

Подъ трубою. 

По дружбѣ моей. 

Раг сдагй ронг Іа й- Въ уваженіе твоей верности, 
сіёіііо. 

Кп ѵегіи (1с Іа Іоі. Но силѣ закона. 

Маідгё та ѵоіопіе. 
Ли пот (1с Шеи. 

N011 Іоіп (Іс Іа ГогЛI. 

Моусппапі ипс дговве 
воіпте. 

Репсіапі топ аЬвспсс. 

Не смотря па мою волю. 

Ради Гога. 

Не далеко отъ лъса. 

Посредствомъ большой суммы. 

Во время моего отсутствія. 

Л сливе (Іс топ атіііс. По моей дружбѣ. 

5Іп(ІШ| тсіпс* Фги-- 
3 I а Г Г I Ьі’Гб. 
ЗДиЦсгІмІЬ Ьсг вГаЫ. 
3 п п с г I; а IЬ фаи- 

Гсб. 
и 11 Г С ГI) а I Ь Ьсб 0фОѴП= 

іісіпё. 
ОТстсг^гсипЬГФл^ 1)а1- 

Ь с г. 
ф і п Гі <6 И і Ф і Мпсг 
М и с? П Ф И і ф і йгеис. 
& г а (Г ^ 
V а и Г Ьсб©с|с(}с$. 
Ъ с г т 5 я с' 
II п о е а ф * с*| тсіпсб 
I г с О I Ишиме, 
и т ©сГГоб ш і 11 с п. 

*«»«• 
'Д5СѴШ І Г Г С ((1 СІ11СГ ЯГО- 

(к* випипс. 
2В а Ь г с п & тсіпсг ЭД-- 
шсГспІ'сіГ. 

/ 2Всі;сп пкіпггЗгсипЬг 
ГФатГ. 

ЗИсіпсг ЗгсипЬГфлу^ 
П) с д с и. 



02 

2. Съ ДАТЕЛЬНЫМЪ паденіемъ. Аѵес ье сапе. 

9)? і I Ъ с пі ® о ( і 

ЗГиё, ап$сг, Ьсі, (чпксп, сіЧдсдеп, дсдепиОсг, дета (5, тіг, (атпи, иаф, 
паф(1, }ипаф(І, пеЬ(1, ("сіе, йен, $«, }иші»сг. 

Поп сіе Іа таіяоп. Изъ лома. 

А V ехсерііоп сіе топ Исключал моего брата. 
Ггеге 

21 и б Ьст #сиі|е. 
2і и р с г шсіпст ЗЗгиЬсг. 

Аиргёз (1с топ Дагсііп. 
Репйапі 8Іх ап8. 
11 ѵіепі а та гепсоп- 

Іге. 
11 С5І сопігс Іиі. 
11 сіетсиге ѵіз-а-ѵй (1с 
тоі. 

Соп/'огте а Іа Іоі. 
Лѵес тоі. 
Аѵсс 1с8 епГапІз. 
И ѵіепі аргсз тоі. 
Аргсз топ Ггеге, ]с 1е 

ргёГсге «а Іоиі 1с 
тожіс. 

Тоиі ргёз (1с 1а таі- 
8оп 8е Ігоиѵс ип аг- 
Ьгс. 

Лѵсс топ аг&спІ. 
Ѵсриіз се Істрв. 
Л’аі ге с и ипе Іеііге сіс 
шоп опсіе. 

При моемъ. салѣ. 
Въ теченіи шести лѣтъ. 
Опт приходитъ лигѣ на встрѣ¬ 

чу. 
Онъ противъ него. 
Оиъ живётъ напротивъ меня. 

По силѣ закона. 
Со мною. 
Съ дѣтьми. 
Онъ с.ііідуетъ за мною. 
Послѣ моего брата , я его лю¬ 

блю болѣе всѣхъ. 

Подлѣ моего дома стоитъ де¬ 
рево. 

Съ моими деньгами. 
Съ тѣхъ поръ. 
Я получилъ письмо отъ моего 
дяди. 

Успех СІІСХ ГПОІ. Придите кг) мнѣ. 
11 ш’с8І (ІсзадгсаЫс. Оиъ мнѣ противенъ. 

33 с I шсіпст ФагГсп. 
33 і г. п с п (ѴФб Уіітчі. 
С!ѵ ІотпіГ тіг сІіГдсг 

9 сп. 
€г і(1 Ц)Ш с п 19 с 9 с п. 
€г тсфм тіг 9 с 9 с п= 

и Ь с ѵ. 
Фет ©сГсОс 9 с т (і (). 
ШГ тіг. 
6 а т т Г &еп Зііпі'сгп. 
СпМсттГ паф тіг. 
9? а ф (1 тоі пет ЯЗигёгг, 

ІісЬс іф (1;п ат тсЬ 
(Ісп. 

ЭДеіпст фаиГе 5ипаф(1 
сіп ЯЗаит. 

^ с Ь (1 шсіпст <МЬс. 
в сі Г Ьіс(сг рсіГ. 
ЗФ 1)йЬс сіпсп ЯЗѵісІ 

о п шсіпст ОпІсІ 
афаІГсп. 

Зхотшеп віе 511 тіг. 
(?г і(1 тіг 5 и т і & е г. 

3. Съ ВИНИТЕЛЬНЫМЪ ПАДЕЖЕМЪ. АуЕС і/аЙСіШТІГ. 

і I 1)сш 2( с с и ( а I і *>♦ 
©иѵф, (иг, дсдсп (дсп), оі)ііс, (оиЪсг, ит, п>іЪсг* 

Раѵ тоі. 
А ігаѵег.ч сс саггсаи. 
Роиг іоі 
Роит топ Ггеге. 
Сопігс та ѵоіопіе. 
II Іеѵа ІС8 Ьгаз ѵсгз 

1с сіеі. 
II л На ѵсгз Ма§(1е- 
Ьоигд. 

8апз топ регс. 
8апз (Іоиіс. 
Роиг то ѵоіг. 
Аиіоиг (Іи даг(1іп. 
И сьі сопігс тоі. 

Чрезъ меня. 
Сквозь ото стекло. 
Для тебя. 
Для моего брата. 
Противъ моей волн. 
Онъ протянулъ руки къ небу. 

Онъ пошёлъ къ Магдебургу. 

Безъ моего отца. 
Безъ сомнѣнія. 
Чтобы меня видѣть. 
Вокругъ сада. 
Оиъ противъ меня. 

X)«г ф шіф. 
Ф и ѵ ф &іс(сб ©Іаб. 
5иг Фіф. 
5 и ѵ тсіпсп ОЗгиЬсг. 
6 с 9 с п тсіпсп ЗІЧІІсп. 
С!г (ігеіНс Ъіс 2(шс 9си 
фіттсі. 

(!г 509 9 сп ЗЛп9ЬсІъг9. 

О I) п с тсіпсп ЯЗдГег. 
Ѳ е п & с г ЗюсіГсІ. 
Ц т шіф 5и Гіфсп. 
ит Сч’п С^агГеп. 
(5г і(1 » IЬ с г тіф. 



63 

*4. Сгь РОДИТЕЛЬНЫМЪ И ДАТЕЛЬНЫМЪ ПАДЕНІЕМЪ. 

Аѵес ье семтіг ет ЬЕ І1ЛТ1К. 

і I ѣ с іи © с п і Г і 1> и п Ъ 25 о И ». 

Зи|сГдс, [йіідсі. 

8сІоп та уоіоійё. 

І^с Іопд (Іи сЬетіп. 

По моей волѣ. 

Вдоль но дорогѣ. 

тсіпе$ ЗБік 
| Ісп$. 
і ЭДи гк т ШЗШеп а іи 
> І о Іц с. 
і іі п ® $ Ьс$ ЗГсдсв. 
I а п й 6 Ост Ш.4сі}с. 

5. Съ ДАТЕЛЬНЫМЪ И ШІІІИТКЛЫІЫМЪ ИАДКЖКМЪ. 

А VЕС ЕЕ ВАТІР ЕТ і/аССЧЗАТІГ. 

ЗМі X X) с ш 24 а г і и п Ъ 21 с с и (а Г і *>♦ 

2(и, аи^, Іишег, іп, псікіі, Мег, ішГег, іч>г, $пй(сІ)ст 

II 8С ]>1асе аи шиг 

II С8І ріасё аи шиг. 

11 а визрешіи ІсІаМсаи 
аи шиг. 

Ье ІаЫеаи езі зивреп- 
(Іи аи шиг. 

11 Ггарре а Іа рогіе. 

II Ггарре ёіапі а Іа 
рогіе. (С’езі а (Ііге : 
соиіге аиігс сііозс 
цие Іа рогіе). 

Ргезнег (зеггог, сопігс 
Іе соеиг. 

Сеііе а Па і гс Іи і Ііспі 
аи соеиг. 

8е газзазіег (Тип теІ8. 

11 «с уепдеа виг тоі. 

Л с ис ѵеих раз шеііге 
Іи таіп виг Іоі. 

Ле ргепсіз ехешріе виг 
ѵоиз. 

СеІІе сЬозс те Гаіі 
ріаізіг. 

Мои аті а Іа Ііёѵге. 

Опт. становится у стѣны. 

Онъ сталъ къ стѣігб. 

Оиъ повысилъ картину на стЬ- 

"У-, 
Картина повѣшена на стѣнъ. 

Онъ стучитъ оъ двери. 

Онъ стучитъ близъ дверей. 

Прижимать къ сердцу. 

Онъ дорожитъ этимъ дѣломъ. 

Накушаться однимъ блюдомъ. 

Онъ мнѣ отмстилъ. 

Я не хочу наложить на тебя 
РУКУ- , 

И возьму примѣръ С7, пасъ. 
✓ 

Эта вещь радуетъ меня. 

Мой другъ боленъ лихорадкою. 

(5ѵ|Ш (Іф лп Ыс 2РапІ>* 
(Ясс.) 

(2г (кій « п Ьсг ©йпЬ. 
(2аГ.) 

(!ѵ 1)(па Ьйб 23Й& йп Ме 
ШЗапЬ. (Ясс.) 

Фй$ 23І1& ЬйпдІ й п Ьсг 
ЯРапЬ, (2ЧН.) 

Сй Пср(Г й п Мс тП)Гіг. 
(2Кс.) 

С!г Иор(Г ап Ьсг &І)Ы. 
(Фаг.) 

21 п # Ьйй %<хъ (Ясс.) 
СтисГе». 

І)Іс €афс ІІСі}1 ІІ)П1 й ш 
(ап Ьст)фег&сп.(Х>аГ.) 

віф й п сіпет ©сѵіфіс 
(І?аі.) (аіг фп. 

(5г ТіІфІС (іф а п шіг. 
(Х>аГ.) 

ЗФ п>Ш шіф ПІФГ а п 
І)ІГ (Х)йГ.) ѴОДГСІГСП. 

Зф (рісвсіс шіф а п 3^г 
псп. (Х>аі.) 

ЗФ 1)йІч* Згеи^с а п Ьісг 
|сг вафо. (ФйГ.) 
ЭДеіп ®гсипй і(1 й ш 

(ап Ьсш)ЗісЬсг ІгаиІ. 
(ГаГ.) 

ФІсіп З'тіпО 1)йГ Ьаб 
ЗісЬсѵ. 



Ле Гаі гесоппц а ва Я узналъ его по походкѣ. 
(іётагсЬе.; 

5с Гаі гесоппи а ва Я узналъ его по голосу. 
ѵоіх. 

Ле (Іоиіс йе ссііе пои- Я сомнѣваюсь пъ эюмъ извѣ¬ 
ѵсііе. стіи. 

Ее сЬадгіп Іиі гопде Грусть грызётъ его сердце. 
1е соеиг. 

11 ее Ьеигіа сопігс ипс Онъ ударился о камень. 
ріегге. 

Онъ пристроитъ свой домъ къ 11 Ьаііі ва піаівоп соп- 
Ігс 1е поіге. нашему. 

11 в’аІІасЬе а се іеипе От. привязывается къ бтому 
Нотте. молодому человѣку. 

Ссі епГапІ еві Гогі аі- Сіе дитя очень привязано къ 
ІасЬё а ва тёге. своей матери. 

Ле рспве а топ Ггёге. Я вспоминаю моего брата. 

Уоісі пне Іеііге роиг Потъ письмо къ вамъ. 
ѵоив. 

У мсия есть до васъ просьба. Л’аі ипе ргіёге а ѵоив 
Гаіге. 

8оиѵепс7-ѵоив йсѵоіге Вспомните ваше обѣщаніе. 
рготевве. 

Он в’ассоиіите а Іоиі. Ко всему привыкаешь. 

11 еві ассоиіитё а Онъ привыкъ къ этому. 
ееіа. 

І.а (іііе ргёіеаввівіапсе Дочь помогаетъ матери. 
а Іа тёге. 

Та ППе ііепі еп таг- Дочь ходитъ рука обь руку 
сЬаиІ ва теге раг съ матерью. 
Іа таіп. 

Л’аі Ьеаисоир регсіи Ему (вамъ) и много проигралъ. 
(аи )еи) аѵес Іиі, 
аѵес ѵоив. 

Л’аі Ьеаисоир рег(1и Пъ нёмъ [въ насъ) я много по¬ 
сп Іиі, сп ѵоив. терялъ. 

Л Пег в’аввеоіг аѵргез Садиться къ окну. 
(1е Іа Геиёіге. 

8’лввсоіг аиргез сіе Іа Сѣсть у окна. 
Геиёіге. 

11 в'еп ргстіга а тоі. Оиъ возмстся га меня. 

11 вс Ііепі а тоі. Оиъ держится га меня. 

11 а ргів а сігоііс. Оиъ повернулъ по правую сто¬ 
рону дороги. 

11 дагсіе Іа Лгоііе (Іи Оиъ держитъ правую сторону 
сіістіп. дороги. 

Тгаѵаііісг (1 ип сіів- Трудиться надъ рьчыо. 
соигв. 

ЗФ 1)аЬс Н»п а п (Ѵіпст 
~ Флодс аіаппі. (Х>аГ.) 
ЗФ ЬпЬс И?п а п Гсіпег 

6Гіттссѵ!аппг.(ФйГ.) 
ЗФ ііѵсірс а п СісГіг 

%’ііцісіГ. (ФаГ.) 
Фсг &ШПШСГ п«>П й п 

(еіпст #сг&сп. (Х>аг.) 
@г 0п’§ [ІФ ап сіпсп 
виіп. (51сс.) 

(!г ЬаиГ [ст фаий а п 
Ьрй ипіщс. (2(а.) 

<5г 1)апі}Г [іф а п І'ііТпі 
Іипіісп ^ШспГФсп. (91сс.) 

ФісИ ЛѵіпО І;аппГ ГіІ;г 
а п [сіпсг ОТѵіГГсг. 
(Х>аГ.) 

ЗФ Ъспіс а п шсіпсп 
ЗЗгиЬсг. (2(а.) 

фісг і(і сіп 2$ѵіс[ а п 
віс. (2(а.) 

ЗФ 1)аЬе сіпс ФіГГе й п 
віс. (2Га.) 

Фгіппегп віс [ІФ й п 
Зі)г^сг[ргсфсп. (21а.) 

ЭДап ікшрі)пГ [іф ап 
2Шей. (21а.) 

(!г і(1 Ь а г а п йсгооі)пГ. 

Фіс 2офГсг йсі)Г Ъсг 
ОТиГГсг ап Ьіе фап&. 
(21а.) 

ФІО іГсфГСГ і)СІ)Г Кт 
ОТиГГсг а п Кт фапК 
(Фаг.) 

21 п І1)п (ап віс) (2іа.) 
1;аЬс іф иісі псгГріси. 

21 п Н)Ш (ап Звпсп) 
(ФаГ.) 1)аЬе іф о;сІ 
шіогсп. 

віф а п Ьай §сп(1сг 
[с^сп. (2(а.) 

віф а п Сет ^оп(1сг 
(пісСсг) (с$сп. (Фаг.) 

<*г тігС [іф ап тіф 
1>аІГсп. (21а.) 

(5г Саіг [іф а п тіг. 
(ФаГ.) 

0г 1)аІГ [іф ап Сіе гсфГс 
всіГс (2(а) Кб ЗДЗс: 
дсб 1)іп. 

($г 1)аіг [іф а п Кт гефг 
Гсп всіГс (ФаГ.) Ссб 
ШЗс^сЙ. 

2(п сіпсг ОісСс (ФаГ.) 
агЬеіГсп. 



Ёіге аІІепІіГ а ип сіія- 
соиг8. 

Іоисг сГ\т іпзігиинші 
(1с шившие. 

,Тс сотріс виг Іиі. 

П а етргипіё сп топ 
пот. 

8е ргёрагсг а Іоиз ёѵё- 
пстепІ8. 

Ггоиопсег ип <1І8соиг8 
зиг ип ёѵёпетепі 
ітрогіапі. 

Ёіго Пег (Іс 808 Іа1спІ8. 

11 а#іІ аи ЬазапІ. 

11 а спігсргіз соіа а 
Гаѵепіиге. 

II 80 соппаіі сп реіп- 
(игс. 

II гспопсе а ссііс аГ- 
Гаіге 

Ьа (етрёгаіиге а (1е 
ГіпПиепсе зиг Іо 
согрз Ьитаіп. 

ІІп агЬгс по ІогпЬб раз 
сіи ргетіег соир. 

Л с Іо Гогаі виг ѵоіге 
гевропзаЬіІіІё. 

Л о Іо Гогаі раг ѵоіге 
огсіге. 

Сеіа (Іёроікі (Іс ѵоив. 

11 озі ГасЬё сопігс тоі. 

Л о по риіз ра8 те гар- 
роіег 8оп пот. 

11 80 гаррогіс а сеііс 
сігсопзіаисе. 

Л о 8и і8 іпѵііё аргстігс 
и по Іаззе (1е саГё. 

II во ргё8епІа аи риг 
тапіиё. 

8іх 8Іхіотс8 Гопі ип 
0І1ІІ0Г. 

Аргсз Іо гораз И нс 
Га и і роіпі Гаіге <Гс- 
хогсісо ѴІ0І0І1І. 

Л с Ьоіз а ѵоіге $ап(ё. 

Рпнмауелыю слушать рѣчь. 

Играть иа музыкальномъ ни— 
стру ментѣ, 

>1 уповаю на него. 

Онъ «эл.іъ «ъ займы на мое 
НМЛ. 

Пмть готовымъ на всѣ случаи. 

Говорить рѣчь иа важный слу¬ 
чай. 

Гордиться своими талантами. 

Онъ дѣйствуетъ па удачу. 

Онъ предпринялъ ото на авось. 

Онъ знатокъ въ живописи. 

Онъ отказывается отъ итого 
дѣла. 

Погода имѣетъ вліяніе иа че¬ 
ловѣческое тѣло. 

Дерево по падаетъ однимъ уда¬ 
ромъ. 

Я это сдѣлаю на вашу отвѣт¬ 
ственность. 

Я это сдѣлаю по вашему при¬ 
казанію. 

Это отъ васъ зависитъ. 

Онъ сердитъ на меня. 

Я но могу вспомнить его име¬ 
ни. 

Онъ ссылается на это обстоя¬ 
тельство. 

Меня звали на чашку ко«і*е. 

Онъ пришелъ въ назначенный 
день. 

Шесть шестыхъ составляютъ 
цѣлое. 

Послѣ обѣда не должно дѣлать 
сильнаго движенія. 

Я пыо за ваше здоровье. 

91 и? сіпе МсЬс (91а.) 
аи?шсН?ат (Ѵі)п. 

9(и ? сіпст ти?іМі(сЬеп 
Зпйѵитспіе [рісісп. 
(СаГ.) 

ЗсЬ ѵссітс а и ? !1>п. 
(91а.) 

1)оГ пи? тсіпсп 
теп (9(сс.) асЬогдІ. 

0іф а и? айе $<Ше (91а.) 
(К?а(к тасі)сп. 

(5іпс Шебе аи? сіпсп 
гоіфііаеп $3сг?а(1 Ъаі- 
(сп. (9ГссО 

91 и ? ?сіпс Саіспіе (91а.) 
М& (ерп. 

1)апбсІГ аи?диГ ©ІисГ. 
(ЗГа.) 

Саб РаС сг аиг’б ©сга- 
Пн'П)сІ)1 ипіегпоготеп. 
(91а.) 

(!г ѵеѵ(1еМ ?іф а и? Ме 
9)?аіоѵсі. (91сс.) 

(!г ПиіГ ЯЗсѵ&ісМ аи? 
ЪісГс бафе. (91а.) 

1)1 с ЖПттз 1)аІ Фп-- 
(Іи@ аи? бсп тсп?ф- 
Ііфсп ііоѵреѵ. (91а.) 

(5іп йкит ?а(ІГ піфі 
а и ? сіпсп еЬ. (9(сс.) 

ЗФ п>Ш сб а и? ЗЬѵс 
ЯЗсгапГгооѵГипз И;ип. 
(31 а.) 

91 и? 3^ ©сЬсі(і (91а.) 
шШ іф сб И)ип. 

Оаб Іотті а и ? 0іе ап. 
(91а.) 4 

(*г і?1 Ьо(с «и? пиф. 
(9(а.) , 

ЗФ Іапп тіф аи? Гсі- 
псп 'Нашей піфі Ік- 
(іппеп. (9(сс.) 

(2г Ье&іеІ)Г (іф а и ? Ыс- 
?сп 11т(Ьпб. (9(а.) 

ЗФ Ьіп а и ? сіпс С а ([с 
$а(?сс зсЬсСсп. (91сс.) 

(ІсІІГс ?іф аи? бсп 
ЬеЦІттІеп Саз 'сіп. 

есфб^сфбПѣ <кЬсп аи? 
сіп ©ащсб. (9(а.) 

9(и? Ьаб <*(]еп (9Га.) 
Ьаг? шап ?ІФ (сіпс 
рсігіое Истерт) та-- 
фсп. 

ЗФ іѵіпіе аи? %\)хс ©е? 
?ипМ)сіГ. (91а.) 

5 



Ле ѵоиз аШгше зпг топ 
Ьоппеиг. 

І)с ссііс тапіёге 1с8 
сЬозсз 8опІ тісих. 

1)ап8 Іо и я 1с8 сав сеіа 
уоікіга тісих. 

8иг се ріссі Іа, іі пс 
рсиі раз ѵіѵгс Іопд- 
Іетрз. 

II поив а гедаісз 1с 
тісих (Іи тошіе. 

поиѵеі огсігс. 

Л88сус/-ѵои8 виг 1с 
зорЬа. 

II С8І а88І8 811Г ІС 80- 
рЬа. 

II РСГ8І8ІС (Іагі8 80 п 
оріпіоп. 

II з'аІІасЬе а тез раз. 

Увѣряю пасъ честію. 

Такимъ образомъ дѣла идутъ 
лучше. 

Во Исакомъ случаѣ бто будетъ 
лучше. 

Такимъ образомъ онъ не мо¬ 
жетъ долго жить. 

Онъ угощалъ насъ на и лучшимъ 
образомъ. 

Ннредь до приказанія. 

Садитесь па со*і»у. 

Онъ сидитъ па софъ. 

Онъ упорствуетъ 
мнѣніи. 

Онъ слѣдуетъ мнѣ 

ЗФ тфФсгс ЗЬпсп л и [ 
шсіпс С!і)ѵс. 9(сс.) 

9(и( Мс(с Ш (Ясс.) 
дсІ)Г сб ЬеЦсг. 

5( и ( дііс §аЦс (9(сс.) 
шігЬ сб Ьс([сг Серп. 

21 и [ ЬісГсп ®и(і (%;с.) 
Іапп сг пісі)Г Іапде 
ІеЬсп» 

Сгг 1)дГ ипб а и С N6 
$с(іе (2(сс.) ЬспмѵПкГ. 

ЯМе аи( госіГсгп »с(іф(. 
(Ясс.) 

вфп віе (Іф ди[ Ыб 
вор!)д. 'Ясс.) 

Сг (і&Г а и С йеш 
(ФаГ.) 

Ьс(М)Г ди С (сіпсг 
ЗНеіпипз. (ФаГ.) 

Ск (оіаг тіг ди С №т 
§и{к. (Х)дГ.) 

въ споемъ 

по плтамъ. 

II езі (Ісггісгс тоі. Онъ стоитъ за мною. 

II 8С ріасс (Ісггісгс тоі. Онъ становится позади меня. 

Л’аі Гсгтё Іа рогіе 8иг 
тоі. 

Я заперъ дверь за собою. 

11 аііа ее сасіісг (Ісг¬ 
гісгс Іс тиг. 

Ёіапі (Ісггісгс Іс тиг, 
іі 8С сасііа. 

Ле ѵоІ8 (іисЦи’ип (Ісг¬ 
гісгс тоі. 

Онъ спрятался за стѣною. 

Онъ былъ спрятанъ за стѣною. 

Я вижу, что кто нибудь стоитъ 
позади меня 

Ьс 80ІСІ1 раззе йеггіеге Солнце прячется за облаками. 
Ісз пиадез еі з’у 
сасЬс. 

Се 8о1сі1 С8І сасЬс раг Солнце закрыто облаками. 
Ісз ииадез. 

II аііа йеггіёге Іа пш- Онъ шёлъ за стѣною, 
гаіііе. 

11 разза раг (Ісггісгс \п Онъ прошёлъ позади стѣны, 
тигаіііе. 

(М)Г 1)іпГсг шіѵ. 
(ФаГ.) 

(*г (кЙГ (іф |)іпісг тіф. 
(Ясс.) 

ЗФ 1)дЬс Мс ^()іігс I) і п- 
' Геѵ тіг (ФаГ.) 

ГФ(о(Гсп. 
(*ѵ иаѣдГіі (іф I) і п Г с г 

Ьіе дКаисѵ. (51сс.) 
(2г ШІМГѵ} (іф I) і п и г 

Ьсг ЭДаисг (ХМ.) 
ЗФ (сІ)с I) і п г с г тіг 

(фдГ.) Зстдпбсп (к* 
бсп. 

фіе Ѳсппе юегЬігйГ (іф 
І)іпГсг ЯВоІкп. 
(Ясс.) 

Х)іс воппс ѵсгЫгѵіГ (іф 
ріпГеѵ Ьсп ШЗоІкп. 
(Фаг.). , 

С*Г ИпГсг Ьіс 
ЭДаисг. (91сс-) 

(]іп^ ИпГег Сч’Г 
ЭДаисг. (ФаГ.) 

И спіга (Іап8 та сЬагп- 
Ьгс. 

II зс рготепа (Іапз та 
сЬатЬге. 

Ле ргепсіз 1е Ііѵге йапз 
Іа таіп. 

Овъ вошёлъ въ мою комнату. 

Онъ ходилъ по моей комнатѣ. 

Я беру книгу въ руку. 

(?Г (}ІП4 ІП ШСІПС 
Ье. (91сс.) 

СЕ'Г ЙІП4 іп ШСІПСГ бГіІ-' 
Ьс. (ФаГ.) 

ЗФ псЬше Ьаб Фиф і п 
Г>іс фап&. (3(сс.) 



1е Пеня 1е Ііѵге <1ап8 
Іа таіп. 

1с т’епѵсіорраі йат 
шоп тапіеаи. 

Лсіег ипс рісггс сп 
Гаіг. 

ЕпсЬаззсг ип (Ііатапі 
йапз ипс Ьа$ис. 

Епѵеіоррех ссіа (Іапв 
ипс ГсиіІІо (1с раріег. 

1с шс виіз Гаіі ипс 
соириге аи сіоіді. 

Меііге Геппсті сп 
Гиііс 

II ІІ1І (1ІІ ([ПСІСЦІС сЬ()8С 
а ГогеіІІе. 

ѣез 1агтс8 Іиі ѵіпгепі 
аих усих. 

II аѵаіі ІС8 Іагтев аих 
у сих. 

Ис&аг<1сг(|ие]дисс1ю8е 
Гіхетспі. 

Сеіа Іиі (Іоіте йат 
Іа ѵис. 

Ссіа заиіе аих усих. 

Уіѵге аи .)оиг Іа іоиг- 
пее. 

II Гиі зоирдоппё. 

ЕНе ѵегза сіез Іагтев 
агпёгсз. 

11 в’ассоттосіа аза ві- 
(иаііоп. 

Соигіг а за регіс. 

Иеііег ип оиѵгаде сп 
Ігоіз ѵоіигпсз. 

Ссі оиѵгадс рагиі сп 
Ігоіз ѵоІитез. 

II (Істсигс а Іа ѵіііс. 

II Іізаіі йат ип ііѵгс. 

1с те 8иІ8 Ьіеп Ігошрё 
а зон ёдагсі. 

1с Ііз ссіа йат ѵоз 
усих. 

II т’сзі спігс (1с Іа 
роиззісгс (Іап8 Ісз 
усих. 

И ЙІ ссіа (Іап8 Іа со- 
Ісгс. 

II сзі ѵсгзс (Іат Іез 
зсіспссз. 

— 67 — 

Я держу книгу съ рукѣ. 

Я закутался съ мой платъ. 

Просить камень въ верхъ. 

Оправить алмазъ въ кольцо. 

Оберните ото въ листъ (ли¬ 
стомъ бумаги. 

Я ссСуЬ палецъ порѣзалъ. 

Обратить непріятеля с»бѣгство. 

Опт. ему что-то сказалъ н<І 
ухо. 

Слёзы навернулись у пего въ 
глазахъ. 

Слёзы были у него въ глазахъ. 
(Онъ прослезился.) 

Внимательно смотреть на что. 

Это ему нравится. 

Это ясно. 

Жить на авось. 

Кго подозрѣвали. 

Она горько плакала. 

Онъ привыкъ къ своему поло¬ 
женію. 

Продаться гибели. 

Переплести сочиненіе въ три 
тома. 

Сіе сочиненіе вышло въ трёхъ 
частяхъ. 

Онъ живётъ въ городѣ. 

Онъ читалъ книгу. 

Я очень ошибался съ нёмъ. 

Я читаю бто въ вашихъ гла¬ 
захъ. 

Пыль мнѣ попалась въ глаза. 

Онъ сдѣлалъ это въ гнѣвѣ. 

Онъ свѣдущъ въ наукахъ. 

3* ИІе Ы Фиф іп 
Ьог $йпЬ. (©йі.) 

ЗсЬ ІпШіс шіф іп шеи 
поп ЗИйпісі. (9Га.) е 

(2іпеп <?Ісіп іп Ьіс фоік 
шеггсп. (9Гсс.) 

€іпсп ©іапыпіеп іп 
сіпсп ШіПі) (й(|сп. 
(ЗГсс.) 

ОГВісгсГп еіе Ьпб іп сіпсп 
®0ѵ)сп (9(сс.) фпріег. 

ЗФ расе шіф іп Ьсп 
Зіпѵ)сг йсГфпіНсп. 
№•) 

©сп ^сіпЬ і п Ьіс $$ІифІ 
ГФІадсп. (9Ісс.)“ 

СІѵ ГіП)Гс Ц)ш еішаб і п’б 
01)ѵ. (?(сс.) 

©ІС &1)ГйПСП ІГйІСП І()Ш 
іп Ьіс 91ийсп.в(91сс.) 

(?ѵ раііс Ьіс Ірѵапсп іп 
Ьсп ЗГидсп. (©а!.) 

(*ішаб іп'б ?Гиде (9(сс.) 
(фп. 

Сгб (НфІ ІІ)Ш і п Ые 9іи- 
дсп. в(9Гсс.) 

©аб (аЦі іп Ьіс ЗІидсп. 
(2(сс.) 

Зп Ьсп (2ІСС.1 \)\Х\з 
сіп Геікп. 

(*х дсгісП) і п Ьсп ЯЗсг- 
ЬафІ. (9Га.) 

віе Ьгаф і п ЬіІІегс 
псп аиб. (Шс.) 

(*г ійпЬ (іф іп (сіпе 
$?йік. (9ісс.) 

Зп Гсіп ФсгЬсгЬсп гсп- 
поп. 

0п ЯЗРсг! іп Ьгсі ФапЬе 
(9Гсс.) ЬіпЬсп. 

©ІсГсб ЯВСГ! сгГФісп іп 
Ьгсі ФапЬеп. (©йІ.) 

@г шорпі іп Ьсг вІаЫ. 
(©йІ.) 

(аб іп сіпет Фифе. 
(ФйГ.) 

ЗФ раЬе тіф іп ірт 
(ерг деіѵѵг. (©йІ.) 

ЗФ ІсГс Ьйб іп 31)гсп 
5Гидсп. (©йІ.) 
Шх і(1 ёійиЬ іп Ьіс 

ЗГидсп (Ясс.) деіот: 
тсп. 

<*г іі)йі Ысб іт Збгпе. 
(®*Ц 

@г і(1 т Ьсп ШИ([СП: 
(фй[1сп СГ(й()ГСП. (©йі.) 

р 
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Еп ссіа іі а іогі. 

Сеіа езі спсогс Гогііп- 
сегіаіп. 

11 соигиі аи дагсііп. 

II соигаіі (Іапз 1с улѵ- 
(ІІП. 

Нешігс еп реи <1с шо(5. 

Ле ѵоія Ьісп Іоіп. 

Ле ѵоІ8 ипе таізоп 
йап$ 1е Іоіпіаіп. 

Еп сесі )с те 8иіз 
Іготрё. 

II езі аиргез сіе тоі. 

II тагсііе аиргсз сіе 
тоі. 

И ее ріасе аиргсз сіе 
тоі. 

Ли сіеі аи-йс88Ч8 сіе 
тоі Ьгіііе 1е 80ІеіІ. 

Ли-(ІС88и8 сіе та сііат- 
Ьге С8І сеііе сіе топ 
Ггёге. 

И &гітра раг-(ІС88и8 
Іа Ьаіе. 

І/аідІе 8’ёіёѵе аи-йез- 
8118 СІе8 пие8. 

Ь’аі^іе ріапе аи-(1с88іі8 

СІС8 1ШС8. 
II пе реиі рае ,)и$ег 

(іе сеііе аД'аіге. 

Сеіа а ріив сі’ип ріссі 
сіе Іагде. 

Л’аі оиЫіё ипе сЬозс 
арге8 Гаиіге. 

И ріеигаіі 8иг Іе Іот- 
Ьеаи сіе зон аті. 

11 ріеигаіі 8иг Іа тогі 
ргётаіигёе сіе 8ои 
аті. 

Въ этомъ отношеніи онъ не 
правъ. 

Это еще совсѣмъ не рѣшено. 

Онъ бѣжалъ въ садъ. 

Онъ бѣгалъ по саду. 

Выразить въ нѣсколькихъ сло¬ 
вахъ. 

Я хорошо вижу съ даль. 

Я вижу домъ вдали. 

Въ этомъ я ошибся. 

Онъ стоитъ возлѣ МСІПІ. 

Онъ ходитъ возлѣ меня. 

Онъ становится пбдлѣ меня. 

На небѣ надо мною свѣтитъ 
солнце. 

Ладъ моею комнатою живётъ 
мой братецъ. 

Онъ перелѣзъ чрезъ заборъ. 

Орелъ подымается выше обла¬ 
ковъ. 

Орелъ паритъ надъ облаками. 

Онъ не можетъ судить объ 
этомъ дѣлѣ. 

Это широ Фута. 

Я забылъ одно дѣло за дру¬ 
гимъ. 

Онъ плакалъ надъ гробомъ 
своего друга. 

Онъ оплакивалъ раннюю смерть 
своего друга. 

Зв Оіс(ет вііісрс (ХМ.) 
Ш сг ИпѵсфГ. 

ХМ і(1 псф і п шеііет 
$сЮс. (ХМ.) 

Фѵ Пс? іп Осп 0ДГІСП. 
(«а.) 

(гѵ Пс( іп Ост ©аѵіеп. 
(ХМ.) 

Зп гостье 5ВогІс (9(сс.) 
5иГатщсп(а([сп. 

ЗФ М)с диГ іп Оіс §сг= 
пс. (2(сс.) 

ЗФ ГсІ)с сіп фаиб іп 
Осѵ §сѵпс. (ХМ.) 

фіегіп 1;аЬс іф тіф зс= 
іѵгГ. 

(*ѵ (1сІ)Г псЬсп тіг. 
(ХМ.) 

(*ѵ дсЫ псЬсп тіг. 
(ХМ.) 

@ѵ Ш [ІФ псЬсп тіф. 
(Ясс.) 

$(т фіпшіеі и Ьсѵ тіг 
(ХМ.) діап^і Оіс воп-- 
пс. 

11сЬсѵ тсіпст ріттсг 
(ХМ.) тоЬпГ тсіп 
ЯЗѵиОсѵ. 

(*ѵ КсГГсгГс и Ь с г Осп 
Заип. (2(сс.) 

ХМ 5(01сг афсМ [іф 
и Ь с ѵ Оіс ЯВоКсп. 
(ЭДсс.) 

Х)сѵ Шсѵ (ФтсЫ и 0 с г 
Осп ЯВоИсп. (ХМ.) 

(*ѵ Гйпп и Ьсѵ ОісГс €с\: 
Фс (Шсс.) шфі игП)сі: 
Ісп. 

ХМ і(і ііЬсг сіпсп 5и6 
ОЛсс.) Ьѵсіг. 

ЗФ І)йЬс Оіс сіпс 0йФс 
ііЬсѵ Оіе апОсгс (Лее.) 
ѵсѵдс([сп. 

(!ѵ тсіпГс і*і Ь е г Ост 
©ѵаЬс (ХМ.) (сіпсб 
фѵсипОсб. 

@ѵ тсіпіс и Ьсѵ От 
(гйі)сп $о0 (Лес.) (сі: 
ікб ЗѵсипОсб. 

« 



Ѵеззоиз Іа ріегге сгоіі Подъ камнемъ растётъ мохъ. 
(ІС Іа 11)011880. | 

11 80 Ігоаѵо аи~йез$ои8>Спъ стоитъ паже меня, 
ііс гпоі. | 

11 не 80 ріасега раз Опъ но становится ниже меня. 
аи-сіеззоиз (Іо шоі. | 

ЦпГек Ьет вГсіпе 
гоаФЙ (1)аГ.) ЯЛооб. 

(іс()Г «пГсг шіг. 
(2)4*.) 
п>іг& (ІФ піфС ипісг 
тіф (Меп. 

Ѵеѵапі тоі 8С Ігоиѵо 
Іа дгапіІе гоиіс. 

11 іошЬа сіеѵапі тез 
уоих. 

11 80 ріаѵа сіеѵапі топ 
Ггого. 

11 а рои г сіе Іиі. 

Передо мною дожитъ большая 
дорога. 

Онъ упалъ предъ моими гла¬ 

зами. 
Онъ становился предъ моимъ 
братомъ. 

Опъ боится его. 

ЯЗог тіе (ЭлГ.) (іс$)( Ые 
КапЬНмЦе. 

ЯЗ о г тсіпт 9(и«зсп (Х>аГ.) 
(ісі сѵ 1)ІП. 

<2* (ІсПГс(ісі) йог тсіпеп 
ЯЗѵиЬсг. (9(сс.) 

(!г тгфГсГ (і'ф о о г і|)Ш. 
г©аГ.) 

Епіге сое таізопз 80 

Ігоиѵо иис зіаіие. 

Л о ріасо и по зіаіие еп¬ 
іге С08 таізопз. 

Между этими домами 
статуя. 

Между этими домами 
ставлю статую. 

стоитъ 3 11' І ГФ с п ЬісГсп фіШг 
Гсгп (Ъаі) (1с 1)1: сіпс 
ЯМІЬГлиІс. 

я по-ЗгоіГфеп Мс(Ѵ фли(Ѵѵ 
(Ясс.) (ІсИс іф сіпс 
Я5і(&(лиІе. 

XXI. 

ЬЕ8 РАНТІСІРЕ8 ЕПАЛТ^АІ8. 

Ф РА IIII У 3 С К 0 Я П Р И Ч А С Т I Я. 

5гйп^6(іСфе ^ЗаіЧісіріа. 

Нддіе. Ьез рагіісірез зопі сІбсІіпаЫез ІогзсрГіІз ІіеппепЬ Іа ріасо 
(Тип а<1)ссІіГ пссеззаігс, с’езі а (Ііге, фіі сШеппіпе ГёсаЬ, Іа фіаіііё 
сіи зи|е1. Из зопі іпсІёсІіпаЫез Іогзсре, по Іепапі раз Ііеи (Га(1|ес- 
ІіГз, і 1 з п’іп(1і({ііепІ фіе Гасііоп сіи 8Іі)еі. 

Аѵес Іо ѵегЬе сіге, 1с рагііеіре зе (Іосііпо Ьои]оигз. 

Причастія склоняются , когда они занимаютъ мѣсто нужнаго 
прилагательнаго, т. о. прилагательнаго, опредѣляющаго состояніе 
млн качество предмета; они не склоняются, когда они но зани¬ 
маютъ мѣста прилагательнаго и назначаютъ только дѣііетіпе 
предмета. 
Съ глаголомъ сіге причастія всегда склоняются. 



35іс фагіісірісп гоегЬсіі ЬссІіпігГ, пччж (іс Ьіс ©Ісйс сіпсё п&гЬідси 
2(1>іссгіей тчЧгсГси, Ь.І). сіисй 2И)(сс*іей, Шс(фсй Ьси ЗиіЬпО <>1>сг Ые 
©гдспГФлГ^ Ьсё ©еясп(1йіИ>сё Ос(Нпшп; (іс жсгЬси йЬсг піфі Ъссііиіі (•, 
пнчт (іс иіфі Ьіс ©ІсИс Ьсб ЭДо(есН»ё ічччгсісп. 

9)1і( Сет ЗНИѵоѵІ еіге гсігС Сай фагііеф іттсг СссІіііііГ. 

IIп Ііѵге Іи. 
])С8 1ІѴГС8 ІШ. 
Іс ейі8 ІотЪб, 
N(>118 80ШІПС8 ІотЬсз. 
ЕІІс С8І ІотЬё.с. 
Е1ІС8 80ііІ ІотЪссз. 
Ьа го8с сціе Іи а8 сисгі- 

Ііе. 
Ти аѵаіз сиеіШ Ігоіз 

Г08С8. 
ЕИе 8’езі [ай реіікігс. 

ЕНе в’еві (ай ваідпег. 

Читанная книга. 
Читанныя книги. 
Я упалъ. 
Мы упали. 
Она упала. 
Он г. упали* 
Роза, которую ты сорвалъ. 

Ты сорвалъ три розы. 

Она ползла написать свой пор¬ 
третъ. 

Опа пустила себъ кровь. 

СсНе ІсКге, поиз Га- 
ѴОП8 ссгііс. 

М68 ІСІІГС8, ]е ІС8 аи- 
ГаІ8 ССГІІС8. 

Іс Гаі спіспсіи сЬап- 
Ісг (с’езі а (Иге Іа 
тизіеіеппе). 

ІеГаі спіспсіи сііапісг 
(с’езі а (Ііге ип аіг, 
и по сапіаіе). 

Сев Ігоирез сіие Іс дё- 
пёгаі а (ай шагсЬег. 

Мы написали ото письмо. 

Мои письма, я бы ихъ напи¬ 
салъ. 

Я сё слышалъ (т. с. я слы¬ 
шалъ півйцу). 

Я её слышалъ (т. е. арію, 
кантату). 

Эти войска, которымъ генералъ 
приказалъ выступить. 

СеІІс Гетто 8’сзі тІ8 
с1ап8 Іа Іёіе. 

Се Не Гетто б’езі тпе 
а Іа Іёіе сіе сеИе сп- 
Ігергізе. 

ЕНе з’езі ргоро8с сГаІ- 
Ісг. 

ЕИе $’с$1 ргорозее рош* 
тоііёіе. 

І)ез шо(1егпе8 80 зопі 
ітадгпё ци’Пз 8 и г— 
раззліепПез апсіенз. 

Роз тоііеіпез ее зопі 
сІІ8Ііпдис сіапз ІС8 

8СІ0ПСС8 еі (Іапз ІС8 

агіз. 

Эта женщина себб воображаетъ. 

Эта женщина сдѣлалась главою 
этого предпріятія. 

Она волнам брилась игти. 

Она предложила себя образ¬ 
цомъ. 

Повт.йшіе воображаютъ , что 
они превзошли древнихъ. 

Новз'ійшіе отличились въ пау¬ 
кахъ н художествахъ. 

(?іп зе(е(епей ЯЗиф. 
©сІеГепе ОЗйФсг. 
Зсі) Ьіп зе(а(1еп. 
ЭДЗІГ (іпЬ зс(а(1еп. 
віе і(і ясѴаЦсп. 
віе (іпй зе(йНеп. 
2>іе Шо(е, госіфе 2>и зе; 

ррисГГ 
Х)и ЬаКсЛ Ьгеі ШоГсп 

ЗсррисРГ. 
віе 1)дГ (іф шаіеп іф 

Геи. 
віе Ы (іф &иг 9(Ьсг 

зе!а([еп. 
Шх 1)аЬеп ЫсГеп" 93пе( 

ЗсГфѵісЬеп. 
ЭДеіпе Я3ѵіс(е, іф пжіФе 

(іе зеГфгіеЬсп 1)аЬеп. 
ЗФ 1)йЬс (іе (іпзсп 1)6гсп 

(Ь% I). іф ЪаЪс еіпе 
вапзегіп з<ФогГ). 

ЗФ с 1)аЬс{ (іе (іпзсп зс- 
1)6гР (пашПФ сіпе 5Гѵіе, 
(ёапГлГе и. (. т.) 

Х)іе(е йгирреп, пч’іфс 
Ъсѵ ©епегаі 1)аГ пыг-- 
(фіѵсп 1а([сп. 

2>іе(е Зѵаи 1)»П (іф іп 
Ъіп &ор( зе(с()Г. 

©ІеГс §ѵаи 1)лГ (іф ап 
Ьіс врі^е Ьіе(ег ИпГеѵ- 
псІ)типз зсіісПГ. 

віе Ьс(Ф1ор &и зсІ;сп. 

віе 1)йГ (іф аІЗ 9Йи(1ег 
а«(зс(іеОГ. 

О^сиеѵе 1)аЬеп (іф еіпзе- 
ЬіІЬеГ/ Ьар (іе Ме 511; 
Реп йЬеѵіѵагеп. 

%иеѵе 1}иЬеп (іф іп -ИМ(г 
(еп(фл(Геп и. ^\ип(1сп 
аибзе^еіфпеГ. 
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Собраніе общеуиотребителыіѣйшихъ реченій 

въ частной жизни. 

Кесисіі іісз схргеззіот Іе$ ріт ішіесз іІюі8 Іе 

(1І8соиг8 (атіііег. 

@<штГипд Ьсѵ дебгДифГіфІЬт Эй'ЬспЗаіЧеп іт дсфеГффа^ 

Гіфсп Шпдапде. 

1. Чтобы просить кого, чтобы предлагать ему кое что. 

Роиг ргіег с[иеІс|и’ип, роиг Іиі оіГгіг ^ие1^ие сЬозе. 

3?етаи& іа ОіМси, {От сігоав ап^иОісгси* 

ІШез-тоі, зЧІ ѵоиз . 
ріаіі. ( 

Віісз-тоі^с ѵоизргіе і 
РНез-тоі, (Іе ^гасо. ' 
Ауег Іа Ьоиіё, (Іе те) 

(Ііге. ( 
Ле ѵоиз зегаі оЫідё ( 

(Іе те (Ііге. / 
Ояегаі-іе ѵоиз ргіег (1с 
те (Ііге? 

РсгтеПех-тоі, (Іе ѵоиз 
Га іго оЬзегѵсг (ріе... 

Рапіоп, зі |е ѵоия (1с- 
гапце. 

Рапіоп, зі )с ѵоиз іп- 
Іегготрз. 

.Гаі пае ргісге а ѵоиз 
Гаіге. 

,Гаі иие цгйсе а ѵоиз 
(ІешапсІег. 

Ѵоіиігіея-ѵоиз т’ас- 
сог(1сг ии тотепі 
(Гспігсіісп ((Гаи- 
(Пспсе). 

8’іі ѵоиз ріаізиіі. 

Скажите мнѣ, ножалуста. 

Сдѣлайте милость , скажите 
ЛІІ1І5. 

Смѣю ли и провйгь пасъ ска¬ 
зать маѣ ? 

Позвольте маѣ намъ замѣнить, 
что... 

ІІзпмііито, если л вамъ помѣ¬ 
шаю. 

Извините, если и васъ преры¬ 
ваю. 

У меня есгь до васъ просьба. 

Я хотѣлъ попросить васъ ока¬ 
зать мнѣ милость. 

Ие будетъ ли ,милость ваша, 
выслушать меия на мииугу. 

Еслибъ вамъ было угодно. 

8і с’ёіаіі и и сП’еІ (1с 
ѵоігс Ьоиіё. 

Если будетъ милость ваша. 

/вадоп віс шіг доГаЬ 
\ Ий№. 
1 Флдоп віс шіг, іф 
' ЬіИс. 

фаЬеп віс Мс ©іНс, тсс 
ГаДОП* 

©лѵг іф віс ЫИсп, тіг 
;>и Мт* 

(ЫдиЬш віс тег, З&псп 
ЬсіттГоп, 

ФсгісіО'ск віс, тс пи іф 
віс Йоге. 

Фсгдоі&еп віс, тепп іф 
віс ипТегЬгефе. 

ЗФ 1)аЬс сіпс ЯЗіКс ап 
віс. 

ЗФ то (К с віс ит сіпс 
ѲсГаШѵіГсіС ЬеСГсп. 

ШМіеп віс тіѵ тоІ)1 
сіпсп 21идопЬПс? ©сфог 
[фепЬп* 

аВепп еб Зі)псп йсГаЙіл 
таге. 

Юепп віс Го до'іГіі) Гсі)и 
тойГсп. 
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Гаіісз-тоі се ріаізіг. 

Рдііезчтіоісеііеатіііё, 
ссі Ьоппеиг. 

Ауех ссііе сотріаі- 
8апсе роиг тоі. 

Ассопіех - тоі ссііе 
дгасе. 

Ле ѵоиз еп ргіс. { 
Ле ѵои8 еп зиррііс. і 
Ле ѵоиз 1е (1ешапс1е\ 

еп угасе. / 
Ле ѵои8 ргіс іизіат-1 

тсп(. ) 
Ле ѵоив еп сопрпе. 
Ле ѵои8 гёііёге шее іп- 

8Іаі1СС8. 

N0 геГизсх раз та 
ргіёге. 

Бе йгіісс ? рспзех а 
тоі. 

Ѵоиз 8сгіе/ Ьіеп аі- 
таЫе, 8І ѵоиз ѵои- 
Ііех Гаіге сеіа. 

Ѵоиз ігГоЫі^егіех 
Ьеаисоир. 

Ле ѵоиз еп аигаі Ьіеп 
(1е ГоЫідаІіогі. 

Ле ѵоиз еп заигаі §гё 
Іоиіе та ѵіе. 

Сдѣлайте мпѣ это удоволь¬ 
ствіе- 

Окажите лиг!» эту дружбу, эту 
честь. 

Одолжите меня эгнмъ. 

Сдѣлайте миѣ эгу милость. 

Я прошу пасъ. 

Покорнѣйше пасъ прошу. 

У .мол яго васъ. 
Повторяю вамъ мою просьбу. 

Не откажите миѣ въ моей 
просьбѣ. 

Сдѣлайте милость , вспомните 
обо мнѣ. 

Вы были бы очень любезны, 
еслибъ вамъ угодно было это 
сдѣлать. 

Вы бы меня весьма обязали. 

И памъ за это буду очень бла¬ 
годаренъ. 

Я вамъ буду за то благодаренъ 
во всю мою жизнь. 

Ѵоиз по заигіех те 
Гаіге ип ріиз ^гаікі 
ріаізіг. 

Сотріех зиг та гесоп- 
паіззапсе., 

Ѵоиз а.)ои1еге/ а та 
гесоппаіззапсс. 

Вы не могли мнѣ сдѣлать боль¬ 
шаго удовольствія. 

Положитесь на мою благодар¬ 
ность. 

Вы тѣмъ болѣе меня обяжете. 

Ле ѵоиз ГоіГге сіе Ъоп 
сосиг. 

Реппсііех сціе ,)С ѵоиз 
еп Газзе поішпаде. 

Я вамъ предлагаю эго отъ до¬ 
браго сердца. 

Позвольте мнѣ поднести вамъ 
ёто. 

Асссріех-Іе сшптсипс Примите это какъ слабый знакъ 
ГаіЫе шагоріесіеша моей благодарности, 
гесошіаіззапсе. 

ОТлсБсп 4віс шіг 
93сГі]пЛі]СП. 

ѲггосіГсп біе шіѵ МсГе 
ЙгсипЬГфаГБЬісГеФЬгс. 

фаЬгп віе МеГс ©срШія* 
ГсіГ Гйг шіф. 

Сщсідсп віе шіг Ьіі’Гс 
©па&е. 

ЗФ ЫНе віе Ьагиш. 

ЗФ ЬіНе віе Г«(1апЬн. 

ЗФ І)сГФп)6гс віе. 
ЗФ и)іі^огІ)о(е ЗЬпсп 
шеіпе $МПс.. 

вФІаііеп віе шіѵ шеіпе 
ЯЗіИе піфі аЬ. 

ЗФ ЫИс віе, ЬспГеп віе 
ап шіф. 

віе пниФеп ГсЬг Псйспбг 
шиѵМа Гсі)П/ гоепп віе 

^ М'еб ГЬип шоІІГеп. 
віе іѵиѵбеп шіф И) г 

оеѵріРфГеп. 
ЗФ гсеѵЬе 3І)пеп Миг 

Ггі>г иеѵррГфГс* (Ѵрп.с 
ЗФ питье Зі)пеп Ьиіиг 

(еІч’шИапѵ^Ііф ФапС 
гоіПуп. 

віе 1)аИсп шіѵ Іеіп і]ѵс- 
Гкгсб ^Всгі]шшеп ша- 
феп Гоппсп. 

ШеФпеп віе аиг шеіпе 
2>а»ШчиІеіГ. 

віе шегЬеп шіф ЬеДо 
шсІ)г &ит Х>апГ сег* 
рріфГсп, 

ЗФ Ысіс еб ЗФвеп аиб 
(]ііГеш #еѵ&сп ап. 

®г(аи!н’п віе шіг / 3&: 
псп Оісб &и йЬспеБ 

* феп. 
^еІ)шсп віе об а(б сБ 

псп ГФшафсп ЯЗешсіб 
шеіпе* ф.иНЬаѵІсіІІбг* 
(стиіісГСеіі:). 

2. Чтобы согласиться. Роиг сопзепііг. 11т еііі)игѵШІ0Сіі« 

Б’ассоічі! 8оіі! 

Л’у сопзепз 

Л е 1с ѵіеих Ьіеп. 

Хорошо! Пусть такъ! 

Я согласенъ. 

Охотно соглашаюсь. 

©иі! Го Гсі> об! 
і ЗФ шіНіце сіп. 
I ЗФ Ьіп еб аи(гіс&сп. 
ЗФ П)Ш іѵоі)1. 
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Л Іа Ьоппе Ііеиге. 
Де нс ш’у оррозе раз. 
Де п’у Ігоиѵе раз а ге- 

сііге. 
Газзе роиг ссіа. 
Ѵоіопііегз. 
Гоиічріоі раз 
Лѵес дгаікі ріаізіг. 
І)о Іоиі шоп сами*. 
А ѵоігс зегѵісе. 
Огсіоппех. 
Ѵоиз п’аѵе/ срі’а (Иге. 

Де зиіз а ѵоз огсігез. 

Эго другое д'ѣло. 
Я по противлюсь этому. 
Противъ этою и ничего по 
имѣю. 

Пусть такъ. 
Охотно. 
Зачѣмъ же нѣтъ. 
Съ большимъ удовольствіемъ. 
Отъ всего сердца. 
Къ вашимъ услугамъ. 
Прикажите. 
Намъ стоитъ только прика¬ 

зать. 
Я къ вашимъ услугамъ. 

Де п’аііепсіз (ріе ѵоз 
огсігез. 

(}иапс1 И ѵоиз ріаіга. 

Я ожидаю только вашихъ при¬ 
казаній. 

Когда вамъ будетъ угодно. 

Ѵоиз роиѵех сіізрозсг 
сіе шоі. 

Ке т’ерлгдпег |)аз. 
Ѵоиз те Гаііез Ьсаи- 
соир сГЬоппеиг. 

С’езі ип Ьіеп 1е$ег 
зегѵісе (ріе ,]е ѵоиз 
геіи1.<ѵ 

Де зиіз сііагте сіе рои- 
ѵоіг ѵоиз <Мге иіііе. 

Д’аигаі сіи ріаізіг а ѵоиз 
гепсіге зегѵісе. 

Вы можете мною располагать. 

По щадите меня. 
Вы дѣлаете мнѣ ліиою чести. 

Это маловажная услуга, кото¬ 
рую н вамъ дълаю. 

Я очень радъ, что могу вамъ 
быть полезнымъ. 

Мнѣ будетъ пріятно, если мо¬ 
гу вамъ услужить. 

11ерозе/-ѵоиз зиг шоі. 

Ѵоиз роиѵе/ у сотр- 
Іег. 

Де зиіз Іоиі а ѵоиз. 

Положитесь па меня. 

Вы можете полагаться па 6го. 

Я весь къ вашимъ услуіамъ. 

Де п’аі гіеіі а ѵоиз ге- 
Гизег. 

Я пи въ чемъ 
отказать. 

могу 

Гмб і|Т сіимб апЪеѵсб. 
ЗФ Ьіп піфі Ьйдокп. 
ЗФ ІріЬе піфГб ЬйшіЬсг. 

156 тая Гсрп. 
©еѵп. 
©аѵит піфі. 
Ші иісіст йсѵйпіійсп. 
Фсп запрет ^сѵр’п. 
Зи ЗЬгеп Х)ісп|1ѵп. 
§ЗсКІ>Ісп 0іс. 
віе 1>аЬсп г.иг 511 Ь:[ф 

(си. 
ЗФ (ІСІ)С 5» 3()ѴСП Псп: 

Псп. 
ЗФ епішѵіе пиг 3()^ 

*МсІ)Іс. 
ЯВипп сб 3()нсп ясГаЯія 

п»іѵі>. 
віе еіппсп йЬсг т(ф 

\НЧІШ)СП. 
вфопсп віе тіф піФГ. 
віе сѵ^сіясп тіѵ иіііе 

®Ьгс. 
Фй6 ИІ сіп ГФ ясѵітдеѵ 
Х)ісп(1/ Ьеп іф Зфп 
(сі(1с. 

(56 пччіГ тіф, ЗЬпеп 
піі&ііф Гсі;п 5и (оппсп. 

(56 ЫгЬ тіѵ йпйспФп 
Гсрп / 3()псп Мспсп 5іі 
(оппсп. 

ЯЗсгІйІГеп віе (іф тр* 
тіф. 

віе (описи (іф ЬаѵпиГ 
ѵсѵіфп. 

ЗФ Ьіп ващ 5и ЗЬѵсп 
Фітіісп. 

ЗФ Ктп ЗЬпсп піфгб 
йЬГФІлйсп. 

3. Чтобы благодарить. Роиг гегпсгсіег. Ши 511 ЬапГсп* 

Мегсі! 
Огаші юегсі! 

Віеп оЫіуе ! 
Де ѵоиз гетегсіе. | 
Де ѵоиз гешіз угасез. і 
.Гаі Піоппсиг сіе ѵоиз 
* гетеіеіег. 
.Іе ѵоиз зиіз іпГтішепІ 

оЫі|2е. 
Де Гассеріе аѵес ге- 
соипаіззапсе. 

Клагодареігь ! Спасибо! 
Очень благодаренъ ! очень спа¬ 

сибо. 
Очень обязанъ. 

Ікіагодаріо васъ. 

Имѣю честь васъ благодарить. 

Я вамь чрезвычайно обязанъ. 

Принимаю съ благодарностію. 

ЭапП 
©ѵсрсп Х)йПІ ! 

0с1)ѵ оегЬипЬсп. 

ЗФ Ьапіс Зьпсп. 

ЗФ раЬс Ъ'и / тіф 
511 ЬсЬ»т(оі. 

ЗФ Ьіп Зьпсп ипспМіф 
ттЬипЬеп. 

ЗФ перше ті( Х>апе 
пп. 



Сеіа и’сбі раз сіе гс- 
Гия. 

Ѵоиз ргёѵспе/ тез <Іё- 
8ІГ8. 

])іеи ѵои8 Іе гешіе I 
V он § ёіе/ Ьіеп Ьоп. \ 
Уоіі8 аѵех Ьіеп сіе Іа [ 
Ьопіё. 

Ѵоіі8 аѵся Ігор сіе 
Ьопіё. 

Vоіі8 6ІС8 Ьіеп Ьоп- 
пёіе. 

Ѵоиз тс сотЫсх 
(1’ЬоппёІеІё. 

Ѵоіі8 ёіез Гогі оЫі- 
деапі. 

У0И8 те гешіе/. соп- 
Гі18. 

Со всгаіі а1)48сг (Іе ѵо- 
(гс сотріаізапсе. 

Іе 8мі8 1)іеп Паііё (1с 
ГЬоппеиг (іие ѵоия 
те Гаііез. 

.Те 8иІ8 Ьіеп 8еп8ІЫе 
а ѵоіге Ьопіё. 

Гегтеііе/ (ще іе ѵоиз 
еп іётоідпе та ѵіѵе 
гесоппаіззапсс. 

С’езі тоі, аи сопігаігс, 
(|иі (1 оі8 ѵоиз еп ге- 
тсгеіег. 

Іе пе 8аІ8, соттспі 
гёроп(Ігс а Іапі сіе 
сіѵііііёз. 

Іе по 8аІ8 соттспі 
пГасчиіІІег епѵегз 
Ѵ0П8. 

Іе пе заигаіз аззе/ ѵоиз 
еп гетегсіег. 

С’езі ипе поиѵеііе 
ргеиѵе сіе ѵоіге аті- 
Ііё. 

Ргосигс/-тоі Росса- 
8Іоп (Іе гесоппаііго 
се зегѵісе. 

Отказать нельзя. 

Пы предупреждаете мои жела¬ 
нія. 

Да наградитъ васъ 1>огъ. 

Вы очень милостивы. 

Вы слишкомъ милостивы. 

Вы очень учтивы. 

Вы осыпаете меня учтивостями. 

Вы очень услужливы. 

Вы стыдите меня. 

Это значило бы употреблять 
по зло вашу снисходитель¬ 
ность. 

Честь, которую вы мнѣ дѣ¬ 
лаете, для меня весьма лест¬ 
на. 

Я вамъ чувствительно обязанъ 
за вашу снисходительности. 

Позвольте мнѣ намъ засвидѣ¬ 
тельствовать живѣйшую МОЮ 
благодарность. 

Я напротивъ того, долженъ 
васъ за то благодарить. 

Но знаю , какъ отвѣчать на 
столько учтивостей. 

Не знаю, какъ отплатить намъ. 

Не могу довольно васъ ноб.іа- 
годарить. 

Это повое доказательство ва¬ 
шей дружбы. 

Доставьте мнѣ случай взаимно 
вамъ услужить. 

Х)й$ Глпп ШйП ПІфГ йЬ- 
ГФГядсп. 

©іе (очшп’п тсіпгп Фйп- 
Гфсп 5іюсѵ. 

©сП оег0с((с сб Звпсп. 

©іс (тЬ Г<Ф* яМд. 

©іс (т* доѵ 

©іс [іпЬ Гс1)г 1)б(1іф. 

©іс йЬсгЪли?сп тіф тіг 
#6(!іфІеіГсп. 

©іс (іпЬ ГсЬѵ зс(а(ІііЬ 

©іс ІЧ’Гфатсп тіф. 

ХМ 1>Іс@с Зі)ѵс ©иіс 
ті(іЬѵлифеп. 

Х>іс ©1)іѵ, шсіфс ©іс тіѵ 
сѵ5сідсп, (иг тіф 
(VI) г ГфтсіфсП)й(Г, 

ЗФ Ьіп ЗОпсп (йѵ ЗІН'с 
©иГс |\фѵ исгЬипЬсп. 

©ѵІдиЬеп ©іс тіг, ЗЬпеп 
пиігіе іппідЙс Х>йпС* 
ЬаѵГеіІ 5іі Ьс5сІ0сп. 

Зт ©сі}спіі)сі( , іф Ып 
' 31)пт Х)йпГ Гфи(Оі«]. 

ЗФ шсі(] піфі , тіе іф 
(с шеіе фіріфЬмГсп 
сгтісЬсѵп Гс(І. 

ЗФ тсір піфГ, шіе іф 
ЗФпсп ссадеКт (с(1. 

ЗФ Глпп 3^псп піфі 
йспіій С а (и г Ьйпісп. 

ХМ і(> сіп псиеѵ ЧЗѵ-* 
тсіб 31)ѵсѵ Зѵсип^- 
ЙѢл(Г. 

ФсѵГФй(й’и ©іс тіѵ Оде: 
(Сііт^сіг, 3()іи’П 
^спМспЙѵ 5іі сѵтсіГсп. 

4. Чтобы отказать и шшшлтсл. Рои г геГизег еі я’ехсибег. 
(Х’іпс 58ІГГС аОіи^фІааси шіЬ (іф 511 еиіГфиП>ідпи 

Сеіа пе ее роиі рая. 
Сеіа т’еяі ітроязіМс. 
Сеіа пГея! (Іе Іоиіе іт- 

рояяіЫШё. 

Эю не можетъ статься. 
Эго мнѣ невозможно. 
Это мнѣ совершенію 
можно. 

иовоз- 

ХМ Глпп піфГ [осп. 
ХМ ій тіѵ иптізііф. 

ій тіѵ Ьиѵфлиб ип- 
тс](іф. 



Л’сп 8иі8 Гасііё, таІ8 ]с 
по риІ8 1е Гаіге 

Сеіа пс (Іёреікі раз сіе 
шоі. 

Сеіа нс тс гедагсіс раз. 
Сеіа п’езі раз сіс топ 

ГС880ГІ. 
Л с не те тёіо раз сіс 

ссз аІГаігсз. 
Ѵоігс зегѵііеиг! И п’еп 

зсга гіеп. 
Се тотепі п’сзі раз 

ГаѵогаЫс. 
Се зсга роиг ипс аи- 

Ігс Гоіз. 
Аѵсс Іа теііісигс ѵо- 

Іопіё сіи топсіе, 
по роиггаіз Іе Гаіге. 

Лс пе Іе заигаіз Гаіге, 
(]иапс1 тёте іе Іс 
ѵоисігаіз. 

Л с зиіз аи сіёзеяроіг сіс 
пс роиѵоіг ѵоиз гсп- 
(ІГС сс 8СГѴІСС. 4 

Л с гедгсііс сіс нс рои¬ 
ѵоіг гетрііг ѵоз сіе- 
8ІГ8. 

Лс пс риіз ѵоиз сопісп- 
Ісг сп сеіа. 

1>аг(1оппс/-шоі. Ехси- 
яех-тоі. 

N0 1с Ігоиѵех раз, 
таиѵаіз. 

N0 ѵоиз Гасііех раз.) 
N0 1с ргспехі раз сп 
таиѵаізе рагі. 

N0 ш’си ѵоиіех раз 
роиг сеіа. 

Л с ѵоиз ргіо сіс т’сп 
сГізрспзсг. 

Миѣ очень жаль, но я но могу 
этого сдѣлать. 

Эго пе зависитъ отъ меня. 

Это пе до мепя касается. 
Это не по моей части. 

Я не мѣшаюсь въ эти дѣла. 

Нашъ покорнѣйшій слуга; изъ 
этого ничего не будетъ. 

Минута не благопріятна. 

Въ (па) другой разъ. 

Съ величайшею охотою я пе 
могъ бы этого сдѣлать. 

Я бы не могъ, этого сдѣлать, 
даже когда бы хотѣлъ. 

Я въ отчаяніи, что пс могу 
вамъ оказать эту уел у гу. 

Сожалѣю, что не могу испол¬ 
нить вашихъ желаній. 

Я не могу васъ удовлетворить 
въ этомъ. 

извините меня. 

Но прогнѣвайтесь. 

Не осудите. 

Не сердитесь на меня за это. 

Прошу васъ меня уволить отъ 
этого. 

@б П)ііГ шіг (сіЬ/ лйгіп 
ісі) Ілпп сб пісІ>Г 11) ип. 

Хаб 1)йПі)1 ПІФГ ооп шіг 
лЬ. 

&аб і)сі)Г тіФ ш'ФІб ап. 
Х)лб )'фІЙі)1 піфі іп тсіп 

5а ф. 
ЗФ пиГФс тіф піфі іп 

ЬІС(С ©йфСП. 
©сфогГатег Хіпкѵ! Ьлг* 

аиб тігЬ піфіб. 
Хег 9(ткпМіс? і(і піфі 

вйп(Н<и 
сіп йпЬаѵб ЭДаІ. 

ЭДІ1 Ъст Ьсікп ЯШоп 
воп Ьсг ШМГ (оппСс 
іфсб піс()Г 11) ип. 

ЗФ Іоппіе об ПІФГ Іідіп, 
гоепп іф сб пиф тоіі- 
Іс. 

ЗФ Ьіп іп Фпзіѵсі(1ипіЬ 
Імр іф ЗЬпсп 1)ісгіп 
піфі Ыспеп Ілпп. 

ЗФ ЬсЬлигс, Ы(] іф Пфгс 
ШЗипГфс піфі сѵцШсп 
Ілпп, 

ЗФ 1лпп ©іс І)ісгіп піфі 
іиігюЬт іМІсп. 

ЯЗсг&сіІ)сп ©іс. (?пІ(фи(- 
Мйсп ©іо тіф. 

ОМппсп ©іс сб піфі 
иЬсІ 

Ясосп ©іс сб піфі йЬеС 
аиб. 

©суп ©іе ЬсбІ)лІЬ піфі 
ЬоГе ди? тіф. 

ЯЗегГфопсп ©іс тіф 
тіі, тепп іф ЬіІГсп 
Ьаг?. 

5. Учтивости. Оез сотріітепіз. $ошрІткиГс. 

8апз сотріітепіз! 
8апз сёгётопіез 1 
Тгёѵс сіе сотріітепіз. 

Безъ чиновъ. 
Безъ церемоній ! 
Устранимъ всѣ церемоніи. 

8апз Гадопб. 
N0 Гаііез раз іапі сіе 

Галопе. 
8оуех 1с Ыеи ѵепи. 
Сотіпепі ѵоиз рогіех- 

ѵоиз? 
А ѵоиз гёисіго тез сіе- 

ѵоігз. 

Безъ обиняковъ. 
Нс дѣлайте сто'лько церемоній. 

Добро пожаловать. 
Вес ли вы въ добромъ здо¬ 

ровьѣ ? 

Къ вашимь услугамъ. 

01)пс Яошріітспіс. 
01)пс (ісѵстопісп. 
ІѣіЦеп тіг Ьіс (§сгстс-* 

піеп Ьсі ©сііс. 
01)пс Цш(Ып&с. 
ЭДЫкп ©іо піфі ("о 

оіеіе итіЫпйе. 
©суп віе шШІоттсп. 
*ДЗіс ІчфпЬеп ©іс (іф? 

і З^псп аиСіітмгІсп, 
І ЗЬпсп Мспсп. 
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Л с 811І8 сЬаггпё (1е ѵои8 
ѵоіг сп Ьоппе яапіё. 

Ле ѵоия еп Гёіісііе. 

И радъ видѣть васъ въ добромъ 
здоровьѣ. 

ІІоадравл/ію васъ этимъ. 

(26 Оѵиг тіф, ©іс тоІ)1 
іи Гсікп. 

ЗФ питГфс З&пт ©Іис? 

А<1іеи! Аи гсѵоіг! Прощайте ! До свиданіиI 

Л’аі Піоппеиг (1с ѵоия 
яаіиег. 

Гаііея тез согпріі- 
шсиІ8 а Мопвіеиг *** 

8а1ие/-1е (Іа) (1с та 
рагі. 

А88игс/-1с (Іа) <1е топ 
атіііё. 

Ле зиіз ѵоіг с Ігёя-Ьит- 
Ыс 8СГѴІІС11Г. 

Имѣю чеСть вамъ кланяться. 

Засвидѣтельствуйте мое почте¬ 
ніе Господину м\ 

Поклонитесь ему (ей) отъ меия. 

Увѣрьте его (ее) въ моей 
дружбѣ. 

Я вашъ покорнѣйшій слуга. 

Чи. 
8сЬсп ©іс шо1>1! 91 и Г 

‘ВиФаГф’п. 
ЗФ 1)йЬс Мс (21)тс, шіф 

31)П?П &П СПЦ)Й1)ІСП 
ДОсіпс (2трМ;1ипй ап 
фтп *** 

©п'і^’п ©іс І()П (|іе) геп 
шіѵ. 

Фсгй'Фнп ©іс і()п (Гіс) 
теіпсс $гсипЬГФаГС 

31)Ѵ сг^сЬсп(1сг ХМспсг. 

0. Чтобы подтвердить, отрицать и сомнѣваться. 
Роиг айігшег, роиг піег сі роиг сіоиіег. 

С>сда[;сіі, 511 ^сгисіиси шіЬ $и Офис^сГп. 

Ссіа сяі ѵгаі. 
Сеіа п’сяі еще Ігор 

ѵгаі. 
С’еяі іа ѵёгііё. 
С'еяі Іа риге ѵёгііё. 

Оиі, сп ѵёгііё. 
С’еяі и и Гаіі. 

8аіі8 сопігссііі. 
Ѵоия роиѵех у ариіег 

Гоі. 
8оус7 Ьіеп регяиаёё. 
V о іі8 роиѵег пГсп 

егоіГС. 
Ле риіз ѵоия Іо ссгіі- 

Псг. 
Л с ѵоия а85игс ([не ееіа 

сяі аіпяі. # 
Ѵоия аѵе/ гаівоп. 
Ѵоия гГаѵех рая Іогі. 
.Те не шепя рая. 
А гГеп рае сіоиіег, 

II іГу а раз сіе сіоиіс. 
,1с ѵоиз сп гёрошІ8. 
Тоиі Іс шопсіе ѵоия 1с 

(Ііга. 
Л с ѵоия 1с ,)игс. 
Аияяі ѵгаі (|ие і’схіяіе! 

Гоі (Гіюипёіс Ішшше. 
Ссіа п’еяі рая ѵгаі. 

Это правда. 
Это слишкомъ справедливо. 

Это правда. 
Это точная правда. 

Да, къ самомъ дѣлѣ. 
Это Фактъ. 

Безспорно. 
Вы можете этому повѣрить. 

Будьте увѣрены. 
Вы можете мнѣ' повѣрить. 

Х)аб Ій пмО*. 
Фйб ій пи* «Иіітнфг. 

(26 ій Ьіе ЯВаІпфсіГ. 
(26 ій Ыс гсіпе 

1)СіГ. 
За, іп Ьсг 2фа*. 
Х)аб ІГг сіпе дибдетафіе 

©дсЬе (сіи фасіит). 
ипйгсШл. 
©іе іоппі’п Ьст ©Іаиіѵп 

Ьсішс([сп. 
©ерп еіе исг|іфегС 
©іс ібппсп тіг еб зіли- 

Ьі’П. 
ЗФ Сит сб Ьсісі^сп. Я могу ёгозасвидетельствовать. 

Увѣряю пасъ, что это такъ. 

Ваша правда. 
Вы правы. 
Я не лгу. 
Пользѣ сомнѣваться въ эгомъ. 

Нѣтъ сомнѣнія. 
Я вамъ отвѣчаю за эго. 
Каждый можетъ вамъ эго ска¬ 

зать. 
Клянусь вамъ. 
Такъ вѣрно, какъ я суще¬ 

ствую. 
Честное слово. 
Это неправда. 

ЗФ т(іфсгс Зфпсп, 41 
Ьсш йІГо ій. 

©іс рдЬсп Шефѣ 
©іс 1)йЬсп піфі ИпѵофГ. 
ЗФ Іияс піфг. 
(26 ій піфг Ьагап іи 

ІПН’ІІСІП. 
фагап ій Ісіп $ЗтсіГсІ. 
ЗФ ЙФ ЗЬпсп ба|иг. 
ЗсЬсѵ итѣ сб 31)псп Га** 

де п. 
ЗФ ГФГООГС 31)П*!П. 
©о ша'оѵ іф (сЬс I 

©о іѵаЬг іф іфгііф Ьіп. 
®аб ій піфі п>ф\ 



Сеіа С8І Гаих. 

Се п’сяі рая аіпяі. 
Се 8оііІ с1с8 рагоіся еп 

Гаіг, 
С’еяі ип шепяоп^е. 
О’еяі ипс саіогапіе. 

Іи еп аз гпспіі. 
Л ой8 ѵоиіех пГсп іт- 

р<)8СГ. 

Ле піе 1е Гаіі. 
Сеіа пе 8С рсиі рая. 
Сеіа сяі ішрояяіЫе. 

II п’еп еяі гіеп. 

Ле рагіе 1с сопігаіге. 

Ле даде (ціе оиі. 

Ле ^а&е <іие поп. 

Еяі-іі ѵгаі^ 
Ьегаіі-іі рояяіЫе ? 
Еяі-се (оиі (Іе Ьоп ? 
1‘агІе/-ѵоіі8 яёгісияе- 
тспі ? 

N0 ѵоия Ігогпрс2-ѵои8 
ра8 ? 

М'еяі-се рая ипе ег- 
геиг? 

Уоия (Нея (Лапз Гег- 
геиг. 

Сеіа яе реиі-іі? 
Л’еп (Іоиіс. 
Л’аі (Іе Іа реіпе а Іе 

сгоіге. 
Ле п’еп сгоія гіеп. 
Ѵоия ріаіяапіе/. 
Л'оия ѵоиіе/ гіге. 

С’еяі Ьоп роиг гігс. 
С’сяі ип со піе. 
Сеіа еяі іпсгоуаЫс. 
С’еяі іпсотргёЬепяіЫе 
С’еяі іпоиі. 
Оп ѵоия еп а іпірояё. 

Ѵоия гп’еп Гаііея ас- 
сгоіге. 

Сеіа те раяяе. 

Сеіа п’епіге рая сіапя 
та Іёіе. 

ІЭто ложно. 
Это ошибочно. 

Эю не такъ. 
Это п} стыл слова. 

Это ложь. 
Это клевета. 

Ты солгалъ. 
Вы хотите меші обмануть. 

II отпираюсь. 
Это пе можетъ быть. 
Это невозможно. 

Это неправда. 

Утверждйю противное. 

Пьюсь объ закладъ, что ёго 
такъ. 

Пьюсь объ закладъ, что </го пе 
такъ. 

Правда ли ото ? 
Возможно ли ото? 
Въ самомъ ли дѣлѣ ото такъ? 
Говорите ли вы серіозпо? 

Не ошибаетесь ли вы? 

Не ошибка ли ото? 

Вы ошибаетесь. 

Возможно ли бто? 
II сомнѣваюсь вт» томъ. 
Мнѣ трудно повѣрить этому. 

II этому не повѣрю. 
Вы шутите. 
Вы хотите насмѣхаться. 

Это забавно. 
Это сказка. 
Это невѣроятно. 
Это непонятно. 
Это ие слыхано. 
Васъ обманули. 

Вы хотите меня надуть. 

Это выше моихъ понятій. 

Это не лѣзетъ мнѣ въ голову. 

Хчіб і(1 ГиІГФ. 

5>сш ІО піфІ Го. 
фпб рпЬ Іссгс ЯРоѵІс. 

Х'йб І(1 СІПС ?Йі]С. 
Х)пб іО сіпс ЙЗсгІсишг 

Ьипд. 
ік!і\]сп. 

©ІС ІРОІІСП ШІСІ) 
йсЬсп (ЬшГФсп). 

ЗФ Ісидпе сб. 
Х)иб Гапп піфі Гсг>п. 
Тч*б іО ипшоиКф. 

і (56 ІО піфіб ип ^с^ 
©афс. 

'(56 «О піфі ип Ьспі. 
ЗФ П'сПс №б @Сі]оп- 
Цчіі. 

ЗФ шсГГс, сб ІО Го. 

ЗФ пкІГе, Ьа$ &ст піфг 
Го і(>. 

30 сб шиІ)г? 
Фіігс сб т6;)1іф? 
30 Сет П'іѵНіф Го V 
©рѵсфсп ©іс іш (5ѵпОѴ 

Зѵѵеп ©іс рф піфС ? 

30 Мсб Гсіп Зиі^ит? 

©іс іѵгсп рф. 

30 Ьиб тоііПф? 
ЗФ іП)сі{!с вагап. 
ЗФ 1)аЬс ЭДіфс, сб ^и 

йІаиЬсп. 
ЗФ цІлиЬе сб пісМ-. 
©іс Грфп. ©іс ГФсг&сп. 
©іс шоіісп (іф ІиОій 
тасЬсп. 

5)иб Ю &ит ^афсп. 
2>пб ІО сіп 9Ла|)гфеп. 
2>иб іО ипі)(аиМіф. 
Гиб іО ипЬсйГсіріф. 
Фиб іО ипсг^огГ. 
ОТип 1)аГ [іс Ьсіѵоіп’п 

(йсІииГфІ). 
©іс гоеЦсп тіг сіпсп 

ЗЗигсп ипЬіпЬсп. 
Г>аб іцфГ пЬсг тсіпсп 
фогі&опІ (ШСІПС Фсг 

I)аб шіН тіг піфі іп 
^’П &0р(. 
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7. Чтобы спросить, совѣтоваться и разсуждать. 

Рои г іпіепо^ег, еопзиііег еі сІёІіЬёгег. 

(Ѵадеп, иш Э?аІІ) і« (гадеп ішЬ ОсгаН^фІадсп. 

Соттепі сіііез-ѵоиз? Что пы говорите? 

1'ІЙІІ—іі ? Что вамъ угодно? 

1)е (]иоі рагісг-ѵоиз? 
()ис ѵоиісг-ѵоиз (Иге? 
Уи’епіеікіегѵоив раг 

Іа? 

(Чі’езі-сс а сіігс ? 

Оие 8ои1іаіІС2-ѵои8 ? / 
Уие <іб8Ігех-ѵои$ ? ( 
Л с|ие1 рго|)08 (Шс2~\ 

ѵ о и 8 сеіа? г 
Роигциоі сШег-ѵоив | 

сеіа ? ) 
ОчУ а-і-іі а Гаіге? 
Уи’еп рспзег-ѵоиз? і 
Уие Ѵ0118 еп вешЫе? I 
Уие те соп8еі11е/-ѵои8 

(1с Гаіге? 
(Уиеі раг Іі ргсікігс? 

О чемъ вы говорите? 
Что вы хотите сказать? 
Чю вы йодъ этимъ разумѣете? 

, Какъ вы это понимаете? 
Что вы хотите 6тимъ ска- 

*эать? ' 

Чего вы желаете ? 

Почему вы это говорите? 

Что дѣлать ? 

Что вы объ этомъ думаете? 

Что вы мнѣ совѣтуете дѣлать? 

На что рѣшиться? 

Сот тепI гетёсПсг а 
сеіа ? 

<3ие1 тоуеи (іоій — де 
етріоуег? 

Соттепі те Іігег сіе л 
Іа? 

Соттепі те Іігег сіе і 
сеі етЬаггаз. / 

(^исі С8І ѵоіге аѵі8? 
()ие риіа-де Гаіге а се¬ 

іа ? 
N0 ѵаисігаіі-іі рае 
тіеих...? 

Nе зегаіі-іі раз ріиз 
сопѵепаЫе <1е...? 

Оие Гегіех-ѵои» а та 
^ ріасе? 
II Гаиі сопзісіёгег ипе 

сГюзе. 
Пиз ,іе гсДёсЬіз, еі 

ріиз іс 8СП8 чие ,}’аі 
ей Іогі. 

Какъ этому пособить? 

Какое средство мнѣ употре¬ 
бить ? 

Какъ мнѣ выпутаться? 

Какое ваше мнѣніе? 
Что моіу я дѣлать при этомъ? 

Не лучше ли бы было....? 

Не было ли приличнѣе....? 

Что бы вы сдѣлали на моёмъ 
м'Г.стѣ ? 

Надобно разбирать одно. 

Чѣмъ болѣе размышляю, тѣмъ 
болѣе чувствую , что л не 
правъ. 

©аб Глдсп віс? 
і©аб ій ЗЬпсп дотйИДО 
1©аб ЬсІісЬГ? 
©оооп ГргссЬсп віс? 
©аб п>оНсп віс (одел? 
©аб осгйфп віс Оаг- 
шііег? 

©іс осгйФ’п віс Ьлб? 

<©аб пліпГФсп віс? 
і©аб Ьсдфсп віс? 

©агшп Гйбсп віс Ъаб ? 

©аб ій Ьй *и фип 
©аб шсіпсп віс Ъа\>оп? 

©аб уаП)сп віс шіѵ &и 
фип? 

©о^и Гой іф тіф спГ- 
Гфііфп? 

©іс ГоІІ тап Ьст лЬ 
1)с1гсп? 

©сіфсб ши\ Гоа іф 
аптспйсп? 

/ ©іс Гой ісЬ тіф N 
\ йсгаиб тісГсІп? 
{©іс Гой ІФ тіф аиб 
I ЬісГсс ©сНсаспІ)сіС 
' ііс1)сп? 
©аб тсіпсп віс? 
©аб Гапп іф ЪаЬсі фип? 

©аѵс сб піфі Ьс([сг? 

©агс сб піфі ГФісГІі-- 
фсг? 

©аб ѵоигЪсп віс ап тси 
пег вГсЙс фип? 

ЭДап тіф @іпб ЬсЬсп= 
ісп. 

Зс ппфг іф пафЬспІС/ 
Ьейо пкі)г ГФс іф сіп, 
Ьар іф ІІпгефС 1)аЬс. 



79 

8. Чтобы ходить, прійти и дѣлать себѣ движеніе, 
Роиг аііег, \ешг, ропг зе шоиѵоіг. 

3» 9с()си, }и Ьшшеп, рф Ьсгосдсп. 

Ой а11е/-ѵоиз? 
І)’ой ѵепс7-ѵои$? 
Ле ѵаіз а... 
Ле ѵіепз <1е... 
Ле 801*8 <1е сЬе/ ѵоиз. 

Епіге/! 
Л с гспігс сЬег шоі. 

]Чт’аІ1е/ рае 8І ѵііе. 
N0 соиге/ рая Іапі. 
Ѵоив ёіез іоиі еззоиГ- 
Пё. 

Нсргепе/ Ііаіеіпе. 

Аггбіе/! 
Аііешіе/ ип тотспі. 

Ле не заигаі ѵоиз 
81ІІѴГС. 

Л 11с/ ріив йоисетепі, 
1(еро8е/-ѵои8 ип реи. 
Ле ѵаіз аѵес ѵоиз. 
Ѵепе/ раг ісі. 
Л Ііе/ раг Іа. 
Аѵапссг. 
Л Не/ Іоиі йгоіі. 

Тоигпе/ а (ІгоНе, риія 
а даисЬо. 

Тгаѵегзе/ Іа соиг. 
АрргосЬе/. 
Иеяіе/ Іа. 
I) еще иге/ Іа. . 

N0 Ьоиде/ раз сіе Іа. 

Куда пы идёте? 
Откуда пы идёте? 
Я иду въ... 
Я иду изъ... 
Я сію минуту пышемъ 

васъ. 

Пойдите ! 

Я возвращаюсь домой. 

Не ходите такъ скоро. 
Не бъгайте такт. 
Пы совсѣмъ запыхались. 

Отдохните. 

Остановитесь. 
Подождите минуту. 

Я не могу слѣдовать за вами. 

Ступайте ио тише. 
Отдохните по много. 
Я пойду съ вами. 
Ступайте сюда. 
Ступайте туда. 
Ступайте вперёдъ. 
Ступайте всё прямо. 

Попоротйіе на право, а потомъ 
на лѣво. 

Проходите дворъ. 
Приблизьтесь. 
Останьтесь тугъ. 
Остановитесь тутъ. 

Не трогайтесь оттуда. 

N0 ѵоиз еіоідпе/ рае. Не удаляйтесь. 

Мопіс/. 
Пеясепсіе/. 
Ксѵепс/ Ьіепіоі. \ 
N0 Іагсіе/ раз а гс- 
ѵепіг. I 

.Гаі Гаіі Нс8 рае іпиіі- 
*ІС8. 

Кесиіе/ ип реи. 

Ступайте на верхъ. 
Ступайте внизъ. 

Возвратитесь скорѣе, 

Я напрасно ходилъ. 

Посторонитесь не мною. 

'ТВо (рфСП віе 1)іп? 
Ш?0 ерШПП’П ®ІС 1)СѴ ? 
ЗФ зеве паф... 
ЗФ іопшіе иоп... 
ЗФ Істтс (о сісп ѵсп 
' 31)псп. 
у^іТСІПІ 
іМопшкп віе 1)СГСІП. 
ЗФ йфѵе паф .6 а и (с 

ѵйер. 
©ейеш віе піфі (о ГФпсН. 
!і!аи(еп еіе піфг Со (еІ)г. 
еіе 1)аЬсп рф аиреѵ 
ШЬст деіаиіеп. 

, (!гІ)СІсп еіе рф. 
&опітсп віе урісЪсг 

I ЭДІКіп. 
фаКсп еіе сіп! 
ЗІЧиГеп ®іс еіпеп 51и; 

йСпМісѣ 
ЗФ (апп ЗОйоі піфі 

пафіоштеп. 
©еікп еіе Іашііапіег. 
ОіиІ)сп еіе еігоаб ашЧ 
ЗФ ѵНІ)е шіГ 3&пеп. 
Іииишсп еіе 1>іерег. 
©еікп еіе Ьигф. 
©еЬсп ®іе ропмій. 
©ф’п еіе (}ап5 йеѵаЬс 

аи$. 
ЯВспйсп еіе рф гсфі$, 

&апп Ііпіб. 
®еІ)сп®іе Оигф^Ьепфор 
Яоштеп еіе паікг. 
ЗМеіЬгп віе Ьа Гифсп. 
ЯМеіЬеп ®іе ЬсѵГ. 

@е|)еп віе піфі ва 
1 гоев. 
і Шіфгеп еіе рф піфі 
I осп ОсгГ. 
*бпфшеп ®іе рФ піфг. 
I ©СІ)СП віе піфг |ОѴГ. 

©ф’П віе ріпаиС 
Ѳіфсп еіе ІятіпГег. 

Дотшеп віе ЬаІЬ п>іе- 
ёсг. 

ЗФ 1)аЬе Ьсп ЭДев ѵсѵ- 
всЬепб зетафГ. 

©феп віе еіп гоепів &и: 
гйсг. 



Веіігег-ѵоив. Удалитесь. ЗісЬеп віе (і'ф ріпісГ. 
Раззег ѵоіге сЬстіп. Ступайте своею дорбгою. ©сікп віг ЗЬѵеп ЯВсі}. 
Гаііея ріасс. Дайте мѣсто. ОТйфеп віе' ф(а$. 
Гаіззсг-тоі раззег. Позвольте мнѣ пройти. 2а ([еп віе тіф Ьигф- 

Ступайте прочь. 
і)сІ)еп. 

АПег-ѵоиз еп. ©сЬсп віе [оѵГ. 

Ѵа-І-еп! Вонъ ! <©еІ) [оН! 
і ®огГ 1 

Говорить, болтать, молчать. Рагіег, ЬаЫПег, 8с Іаігс. 

бргсфсіі, (фтаізеи, Сфпчідсп* 

Глгісг-іпоі. 
Рагіег-Іиі. 

Говорите со мною. 
Говорите съ нимъ (съ нею). 

Гагіе/ Ііаиі, Ьаз. 
Л (|иі рагіег-ѵоиз? 
І)е (]иоі рагісг-ѵоиз? 
Езі-се а гпоі еріе ѵоиз 

рагіег? 
Оис не рагііег-ѵоиз 

ріиібі? 
Рагіег-ѵоиз Гаііетаікі? 

Говорите громко, тихо. 
Съ кѣмъ вы говорите ? 
О чемъ вы говорите? 
Мнѣ ли вы говорите. 

Зачѣмъ вы не говорили рань¬ 
ше ? 

Говорите ли вы почгЬмсцкп. 

Ле 1е рагіе ип реи. Говорю, но немного. 

Рагіег Іиі зёгісизс- 
шепі. 

Уоиз рагіег а Іогі с( а 
Ігаѵсгз. 

N0 пГеп рагіег рае. 

Говорите съ нимъ серіозно. 

Вы говорите какъ пи попало. 

ІІс говорите мнѣ объ этомъ. 

Ле пс ѵсих раз еп сп- 
Ісікігс рагіег. 

Рагіег гаізоп. 
Уоііа се (ріі з’аррсііе 

рагіег. 
Ле ѵоив Гегаі рагіег. 

Я не хочу слушать объ этомъ. 

Говорите толкомъ. 
Вотъ что значитъ говорить. 

Я васъ заставлю говорить. 

Уоиз Гаіісз 1е Ьеаи раг- 
Іеиг 

Га сЬозе рагіе сГеІІс- 
тбгпе. 

Саизопз ип реи. 
Уоиз пс Гаіісз еріе ул- 

8сг (оиіе Іа ригпёе. 
Ѵоп8 т’ёіоипііззег сіе 

ѵоіге Ьаѵагсіа^е. 
ѴЙиз те сіёсііігег іез 

0ГСІ1І08. 

Уоп8 то *Ѵотрсг Іа 
Ше. 

ОЬ, 1е ЬаѵагсІ! 

Вы краснобай. 

Дело само за себ/і говоритъ. 

Поговоримъ немного. 
Вы только что весь лень бол¬ 

таете. 
Вы оглушаете маня вашею бол¬ 

товнею. 
Вы дерёте мнѣ уши. 

Вы причиняете мнѣ головную 
боль. 

Ахъ, какой болтунъ! 

врѵсфсП віе ІИІГ тіг. 
вугсфсп віе шіг іЬш 

вуѵеФеп віе (пііі, !сі(с. 
ЭДіГ шеш (угефеп 0ІС? 
ЯВеѵоп Гргефсп віе? 
вуѵеФеп віе шіі шіг ? 

Фкшт Грмфсп віе піфі 
СІ)СГ? 

вргефсп @іс ЬеіИГФ? 
/(5іп пн’під. 
]ЗФ Ірѵефе сіп \\>с- 
* під. 
вргефсп віе ст(Шф 
тіГ іьт. 

віе Гргефеп ап[’б ©с- 
гаП)еи)0І)1. 

врѵеФеп віе шіг піфГ 
Ьаюоп. 

ЗФ п>Ш піфіб Ьаист 1)6: 
ГСП. 

Ой’Ьеп віе иеѵпищ'Гіі]. 
Х)а6 1)еір’ іф зегеЬеГ. 

ЗФ п>Ш віе геЬеп іф 
геп. 

віе тафеп Ьеп ИВоІ;Г- 
ѵеі'пег. 

Х)іс вафе [рѵіфі иеп 
ГсІЬ(Ь 

фІаиЬет шіг еіп юспід. 
віе рІаиЬет Ьеп оап$еп 
Івз. 

віе ЬеГаиЬсп тіф тіг 
Зргст ©с[фша(}. 

віе ^еггеіреп тіг Не 
Орѵеп. 

віе тафеп тіг У\пр[= 
теі). 
Ш), юаб [иг сіп вфтсі^ 
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ОЬ ! Іа Ъаѵапіе! Лхъ, какая болтунья ! 2еФ, им (йг сіпс фіаи- 
; яііі .. ф; ііі'і : ЬсгІйГфс! 

Оие тс сЬапІсх-уоив Что вы мнѣ тутъ напѣваете? Ф?М ег&іфіеп ©іс шіг 
Іа? Ьа?4 

Ѵои8 нс С08802 (1с Ьа- 
ѵагІІег. 

Вы не перестаёте болтать. ©іс 1)огсп піфі аиГ $и 
ГФпы§сп. 

ТаІ802“Ѵ0И8 ! Молчите! (©фшсЬкп ©іс! 
і©сі)п ©іс (ШІ! 

СЬиі! Яііспсе! Раіх ! Молчать! ©СШс. 
ІЧе роиѵех-ѵоиз ра8 
ѵои8 Іаіге? 

Не можете ли вы молчать? &ОППСП ©ІС ШфГ ГфШСІ-' 
0СП? 

Іо ѵоиз Гогаі Іаіге. Я васъ заставлю молчать. ЗФ гсііі З&пси СспЭДипЬ 
(горкл. 

10. Чтобы удивляться. Роиг асітігег еЬ в’ёіоппег. 
11т з« Іч’ппт&епі ипЪ (іф зи асгпптЬсѵп. 

Уоііа (|иі С8і Ьеаи 1 
С’еві сіе Іоиіе Ьсаиіё. 
Л тегѵеіііс! 
С’с8І сЬагтапІ. 
С'еві (Іоіісісих. 
С'08І сііѵіп. 
С’еві ѵгаігаспі асіті- 

гаЫе. 
Он нс 80 1а88С ра8 (іс 

Гасітігег. 
С,с8І ёіоппапі. 
Ссіа ш’ёіопие. ( 
Ссіа те вмгргеті. ( 
Іе не ГСѴІСП8 раз сіе 
шоп ёіоппетепі. 

ІС ПС 8аІ8 8І .)0 СІ0Г8, 
ои 8І |е ѵеіііё. 

Еп сгоігаі - ^ шее 
уеих ? 

С’еві ипе с1іо8е Ыоп 
ейгргепапіе. 

Оие (Іо с1іагтс8! 
Оиоі Іихо! \ 
Оиеііе тадпіТісепсс! [ 
Оисііе вріеміеиг! ) 

Нотъ ото прекрасно. 
Это великолѣпно. 
Превосходно. 
Это мило. 
Это пріятно. 
Это божественно. 
Эго удивленія достойно. 

Надивиться нельзя. 

Это удивительно. 

Это меня удивляетъ. 

И не могу надивиться. 

Я не знаю, во снѣ ли я или 
на иву. 

Вѣрить ли глазамъ своймъ. 

Это удивительная вещь. 

Сколько прелестей! 

Какая роскошь! 

Хаб і|Т ГФбп! 
ХМ ір ргафіііі. 

ХМ ИІ аИсг(ісЬ(і. 
ХМ і(1 іоііііф. 
ХМ 1(1 0оШіф. 
ХМ і(1 Ьсюип&егпбгосгП). 

ІШап Кшп М піфі яепіііі 
Ьспит Ост. 

Х.М і(1 эііш (?г(1аипсп. 
ХМ гоипЬсг* шіф. 

ЗФ !апп шіф піф* $с: 
пйз шипОсѵп. 

ЗФ шеір піфГ, оЬ іф 
ІсЫагс о!чг шафе. 

Эап ІФ шсіпсп 21и$сіі 
Ггаисп? 

ХМ і|1 (сІ)Г иІчтгаГФспЬ. 

‘Юіс ѵісі Шс4е! 

ШЗсІфс фгафП 

11. Для изъясненія радости и печали. Ронг тагфіег Іа )’оіе еі 1е 
сЬа^гіп. 11т §гсиЬс ип*> ШсгМчф аиб$иЬгйсРеп. 

Оиоі ріаізіг I 
уисііо доіоI 
уиоі ЬопЬеиг іпаііеп- 

(1и! 
Оиоі тотепі Гог(,ипё! 

Какое удовольствіе! 
Какая радость ! 
Какое неожиданное счастіе ! 

Какая счастливая минута! 

Оиоі сіоих тотепі! Какая пріятная минута! 

ШФ аодтадеп! 
ЯВсІфс $гси&е! 
ОВсІФ ипспшГсГМ ©ІисГ! 

2Рс(Ф дІйсЖфсг Зітіпк* 
Місг! 

ЗВеІф (и(ісг ЖткпЫіеГ. 
С 
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()ие ,]е 8иІ8 сопіепМ 
Оие іе зиІ8 Ьеигеих! 
Л'сп 8иІ8 сЬаппё. 

Какъ я доволенъ I 
Какъ и счастливъ. 
Мнѣ ото очень пріятно. 

Л’еп зиіз гаѵі. ( 

Л’еп 8иІ8 епсЬапІё. \ 
Л’еп 8ЦІ8 аих апдез. 

Я восхищёнъ. 

Я внѣ себя отъ радости. 

Сеіа те геікі сіе Ьоппе 
Ьитеиг. 

Л’аі (Іи сЬадгіп. 
Ле 5иІ8 сЬадгіп. 
Ле 8иІ8 сіе таиѵаіяе 

Ьитеиг. 
Ле пе 8иІ8 рае Ьіеп с1І8- 

ро8ё аи)оигсГЬиі. 
Ле т’еппиіе. 
Ле 8иіз ГасЬё. 
Ле виів аШі^ё. 
Ле зиіз ішраііепі. 

Это меня веселитъ. 

У меня досада. 
Я угрюмъ. 
Я нс въ духѣ. 

Я не очень расположёнъ сего¬ 
дня. 

Мпѣ скучио. 
Я сердитъ. 
Я печаленъ. 
Я въ нетерпѣніи. 

Ьіп іф &1|ОД№п! 
ЗВіс Ьіп ісѣ дІисШФ! 
бб іГгпйг аирсѵогЬспГ- 

Ііф ІіеЬ. 

ЗФ Ып сп(&Д<Г( ЬагйЬсг. 

ЗФ Ьіп аирег шіѵ йог 
$гсиЬе. 

Ф«б сгяб&Г шіф. 

ЗФ 1)аЬс ЗЗсгЬгир. 
ЗФ Ьіп усгЬгісрЬф. 
Зф Ьіп иЫсг Ѵііипс. 

ЗФ Ьіп ЬеиГе піфі шоІ)1 
сш(дсІсдГ. 

ЗФ ЬаЬс ^апсісшсііс. 
ЗФ Ьіп (шкгііф. 
ЗФ Ьіп ЬсГгйМ. 
ЗФ Ьіп ипдсЬиІЬіа. 

12. Чтобы жаловаться, надѣяться и отчаяваться. 

Роиг зе ріаіпсіге, роиг езрёгсг еі зе сіёзезрсгсг. 

©іф 311 йсНадсп, з« 1)о(Усп ииЪ 311 іни*зп)сі|сІіь 

фис ]е зиіз таІЬеи- 
гсих! 

фиеі ГасЬеих сопіге- 
Іешрз 1 

Тоиі ше сопігагіс аи- 
доигсІЧіиі. 

Тоиі 1е шоисіс езі соп- 
Іге тоі. 

Еі іе іі’озс рае т’еп 
ріаіпсіге. 

Какъ я несчастливъ! 

Каком непріятный случай! 

Неё меня бѣситъ сегодня. 

Всѣ противъ меня. 

И я даже не смѣю жаловаться 
на это. 

С’сзі 1а се с]иі шс Га- 
сЬе 1е р1и8; 

Оп и’у ііепі ріі8. 

11 у а сіе ^иоі зе сіат- 
псг. 

С’езі роиг зс сіоппег 
аи сІіаЫе. 

Ле зиіз сіёзоіё. 
Тоиі езі рсгсіи. 
Ле сіоппегаіз сіе Іа Іёіе 

сопіге 1с пшг. 

Вотъ что мнѣ всего досаднѣе. 

I Это несносно. 
I Это нестерпимо. 
Отъ этого съ ума сойдёшь. 

Отъ этого придешь въ оічая¬ 
ніе. 

Я въ отчаяніи. 
Все потеряно. 
Я бы ударился головою объ 

стѣну. 

II і’аиі ргепсЗге ра— 
Ііепсе. 

Надобно имѣть терпѣніе. 

ШМс ипдіГкНіф Ьіп іф! 

ШМф сіп ипаткпіфтсг 
ЗЗегіаІІ! 

ЗШсб едегі шіф І^сиіс. 

ЗсЬстапп і(1 пиЬсгтіф. 

ЗФ гоадс сб піфі еіп? 
тді , шіф ЬагйЬсг 311 
ЬсіЬідсп. 

Фаб іЬб^шаб шіф йш 
тспІсп аѵдаг. 

2)аб іГг ипаиб|Ьф(іф (ип= 
егіѵадііф). 

ХМ і|1 иш Ьсп Шсг-- 
ІІапО $и юегііеть 

ЭДпп шофГс Ьсб $си[сІб 
шегЬсп. 

ЗФ Ьіп ін &сг&шсірипд. 
9Шсб і|\ ѵсѵіогсп. 
ЗФ тофгс шіг Ьст 

^сргс дсдеп Ьіс ЗВипЬ 
гсп псп. 

'■Вап тир ©сЬиІЬ І?аЬсп. 
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Раііспіег спсоге чиеі- 
с|ио Іетрз. 

II Гаиі езрёгсг чие се- 
1а іга шісих. 

II по Гаиі раз сіёзезрё- 
гег роиг ссіа. 

Ргепех соигаде. 

Потерпите (повремените) ещё 
нисколько* 

Надобно надѣяться, что пойдётъ 
лучше. 

Не должно отчаиваться. 

Мужайтесь. 

©еЬиІЬеп віе рф поф 
сгшаб. 

Шійп тир 1)о(гсп, Ьар сб 
Ьі'іУсѵ і;сі)сп шіѵО. 

9)?ап тир п:фГ т&гоёЬ 
р'ІП. 

5а(Усп 0іс ТОиП). 

13. Восклицанія. Ехсіатаііош. ЗІи^пі^инзсп. 

Пгаікі Ніей! 
Роиг Ратоиг (1е Ніей! 
1)іеи 1е Газзе ! і 

Ге сіеі <Іе ѵеиіііе! і 
РШ а Оіеи цие сеіа 

зе Ш! 
І)іеи ѵеиіііе еп аѵоіг 

ріііё. 
1)іси ѵеиіііе аѵоіг зон 

а те. 
()ис се Істрз пе ге- 

ѵіеппе іатаіз! 
Л 1)іеи пе ріаізе ! 
841 ріаіі а 1)іеи! 
Оіеи аісіапі! 
Оіеи зоіі Іоиё! 
Оіеи пГеп езі іётоіп! 
С’езі аиззі зйг цие топ 

ехізіепсе. 
ОЬ, ([иеііе Ьопіе! 
Рі сіопс, аЬ, (Ціс с’сзі 

ѵіІаіи ! 

Ли зесоигз! 

МаІЬеиг а ѵоиз I 

Ѵа-І-еп ! 

8огз сіе та ргёзспсе! 
Саге Іа Іёіе ! 

Бе.пікіЙ Боже! 
Ради Бога! 

Дай Богъ ! 

Дай Богъ чтобы это сбылось! 

Боже! умилосердись ! 

Успокой Господи его душу! 

Чтобъ это время никогда не 
возвращалось! 

Не даіі Богъ ! 
Какъ угодно будетъ Богу ! 
Помощію Божіею. 
Слава Богу ! 
Богъ свидетель ! 
Клянусь вамъ жизнію! 

Ахъ, какой стыдъ! 
Тфу ! какъ это гадко. 

| На помощь! 
| Помогите I 
' Караулъ I 
Горе вамъ ! 
| У бирайся ! 
I Бонъ ! 
Бонъ изъ глазъ моихъ! 
Береги голову ! 

Сіагс ! Берегись ! 

©горег ©оГГ! 
11т ©оГГеб гоШеп! 
)©оН яоЬ сб! 
<2)аб дсЬе &сг йіттсі,! 
ЗСоШс ©сП сб усГФсфс. 

©оГГ сгЬйше |іф! 

©оГГ 1;аЬе іфп (сПа! 

ЗЛоде ЬМс піе т<ф* 
пйеЬсгГфсп! 

©он ЬеІніГе! 
0о ©оГГ гоШ! 
9ЛІГ ©оГГеб #иІге! 
©оГГ Гсіу яеІоЬГ! 
©огг і|У теіп Зеичс I 
0о ппфг іф ІеЬе! 

Щ), шеіфе 0фапОс! 
ф{иі/ тіе я«г(Ня. 

1#еІ(Г! 

Ш?ф сиф! 

фйсРс Ыф! 

$егг аиб тсіпсп Зіидсп! 
Лорг гося. 

* ЗІигясрарГ! 
(ЗГиіяі’ГфаиП 

14. О погодѣ. Эи іетря. 93о*і *сг «ШіГГсгипд. 

Оиеі Істрз Гаіі-іі? Какова погода? 
Раіі-іі сіи зоіеіі? Свѣтитъ ли солнце? 

11 Гаіі ип Ьеаи зоіеіі. Прекрасный, ясный день. 

ЯВа« ЗРгГГсг і(1 сб? 
всін’іпг йіс веппе? 
/ фіе вопік ГФсіпГ ш|)Г 
! ГФоп. 
) (!б 1|Т СІП ГФОГКГ ((РІ: 
ч Гсгсг г«й. т 
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Раіі-іі сіаіг сіе Іипс? 
С’е$1 Іа поиѵеііс Іипс.' 
N0115 вошшсб а и ргс- 
тіег сціагііег. 

С’е8І Іа ріеііір Іипс. 
іа Іипс С8І виг 8ои (1с- 

сіі п. 
Ьа Іипс а ип ссгсіс. 

II Гаіі іоиг. 
II ГаіI пиіі. 
11 ГаіI Ьеаи Істрз. і 
II Гаіі Ьеаи. ! 
І.с 8о1сі1 ёіаіі вирсгЬе 
сп 8С Ісѵапі. 

II Гаі( ип Ісгпр8 <1ои\. 
11 пс Гаіі пі 'Ігор сЬаисІ, 

пі Ігор Ггоісі. 
II Гаіі ип Ісгпрв сіёіі- 

сіеих. 
Ье ргіпіетрз сотгпсп- 

се Ьіеп. 
ІС8 агЬгс8 роиязепі (1с- 

]а, іІ8 ПеигігопІЬісп- 
ібі; 

еі 8І 1е Істрз С8І соп- 
8ІапІ, 

ІІ8 аигопі (ІсПсигі сп 
ІгоІ8 8етаіпс8. 

Ьс Іешрз С8І сЬапдё. 

11 Гаіі ип 1стр8 іпсоп- 
зіапі С8І ѵагіаЫе. 

II Гаіі (Іи ѵспі. 
Рсппсх Іа Гепёіге ; )С 

с га 1118 ІС8 ѵспІ8 сои- 
іів. 

II 8’сісѵе ипе Ьоиггав- 
([ис. 

ІС ѴСПІ СС88С. 
іе 1стр8 8С Ьгоиіііс 

(ее соиѵге). 
ІС8 пиадёѣ зопі Гогі 
ера І8. 

І.с сісі С8І спіісгетепі 
соиѵегі <1с пиадсз. 

Іс сгаіпв яие пои.ч 
п’ауоіі8 (1с Іа ріиіе. 

11 ѵа ріеиѵоіг. 
іе раѵс сзі дга§ (діія- 

за пі). 

11 рісиі а ѵегзс. 

II Гаіі сіе Іа діЬоиІёс. 

Сіяетъ ли мѣсяцъ ? 
У пасъ полнолуніе. 
У пасъ первая четверть. 

Теперь полнолуніе. 
У насъ последняя четверть. 

Около луны свѣтлый кругъ. 

Разсвѣтаетъ* 
Смеркается. 

Прекрасная погода. 

Солнце было великолепно при 
восходѣ. 

Теплая погода. 
Не слишкомъ жарко, ліе слиш¬ 
комъ холодно. 

Пре крас нѣ й ш а я по год а. 

Песни хорошо начинается. 

Деревья уже распускаются; они 
скоро зацвѣтутъ, 

и , если погода будетъ посто¬ 
янна , 

они отцвѣтутъ въ три недѣли. 

Погода перемѣнилась. 

Погода непостоянна и перемѣн¬ 
чива. 

Вѣтрено. 
Запирайте окошко: я боюсь 

сквозпаго вѣтра. 

Подымается вихрь. 

Вѣтеръ утихаетъ. 
Погода дѣлается пасмурная. 

Облака очень густы. 

Нёбо совершенно покрыто об¬ 
лаками 

Поюсь, что у насъ будетъ 
дождь. 

Скоро будетъ дождь. 
Скользко ходить. 

I Дождь льётъ ливмя. 
I Проливной дождь. 
Холодиый проливной дождь. 

.ІраЬсп шіг ЭДопКсЬсіц? 
*2ГІГ ІЫІЧ’П 
ФМг і)«Ьсп Гчіб сѵііс іВісѵ- 

Гсі. 
ЗРіг Ьлісп ЯЗоІІшопЬ. 
ЗРіг 1)аІч'П 1>аё Ьфіс 
ФіегГеІ. 

Фі’г ТОспЬ сіпсп 
#о(\ 

(2 б нтЬ ^Гад. 
(26 пчгО %іфГ. 

Сё і(1 [сЬбпсб ЯРсИѵг. 

Х)іс Ѳсппс діпд рѵафіід 
аиС 

(26 ій йсПпЪсб ЗРсГГсѵ. 
(26 ій піеілг пиши ип& 

піѣг 511 ЫГ. 
(2б ііІ еіп (кггііфеё ЗРсі- 

Гі’Г. 
Эсг ЗгГфІіпд йвд! диГ 

ап. 
Ъ\с Файте Пѵііѵп ГФсп 
Жпе&реп, ІІС шеѵОсп 
МО ЫйЬсп; 

ипО тепп Оіе ЯБіІГттд 
апІ)а(г, 

Го гоеѵОсп |іе іп Ъѵсі 
ЯРофёп аЬдеМйМ 1)а- 
Ьаь 

Эаб ФсГГсг М (ІФ дс* 
апОсгГ. 

1>йб ЗВеІГег ій ипЬс.* 
ЙлпОід ипО ѵсічіи^сг- 
Ііф. 

(25 іи гоіпМй* 
Млфсп біе Оаё Зспйсг 

; ісі) НіѵФГс тіф 
йог Ь.ст ви&)ичп^с. 

(26 сѵікіч |іф еіп ЗРІГ-- 
ЬсІИНПО. 

Фсг Зіч п о (а(іг паф. 
(26 тіѵО іѵиЬс. 

Х)іс2Вс(6п |тЬ (сІ)Г ЬісР. 

Хит фіпипсі і|І дащ шіг 
ЯРрІісп ЬеЬесГГ. 

ЗФ риФГе, шіг Ьсіош- 
пкп ОКдсп. 

(2& пчгО Мо гедпеп. 
ій дМ* дсі)сп. 

ЗРіг 1)йЬсп фіаугедсп. 

*й еіп сійдег ©ир-- 
гедсп. 
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II рісиѵга Іоиіс Іа,)оиг- 
иёе. 

Ло 8иІ8 тоиіііё. 
Л’аі ей Іоиіе Гаѵегвс. 

Ле яи ія регсё .рі8([и’аих 
08 

Се п’ені (рГипе опсіёе; 
се Іа равяега ЬіепШ; 

Уоус/-ѵои8 Гагс-еп- 
сіеі ? 

Сев пиацсв ее сііязірспі 
рои а реи. 

Се Істрв вГёсІаігсіІ. 

Се Істрв ее гсгпсі аи 
Ьеаи. 

Са ріиіе а аЬаШі Іа 
роиввіёге. 

II а ГаіI Ьеаисоир сіе 
роиввіёге. 

Се воіеіі герагаіС 

II Га іI сЬаисІ. 
Аѵся-ѵоив сЬаисІ? 
Л’аі Ігёв сііаисі. 
Се воіеіі сіагсіе, іі (Іон¬ 

ію а рІотЬ. 

Ле виів іоиі еп ладе 
(сп еаи 

Левое а дгоз8С8 доиііев. 
Л’ёІоиПё сіе сЬаІсиг. 
А Іі! с|и і1 ГаіI сііаисі. 
Де пе ваипіів епсіигег 

Іа сііаіеиг. 
II ГаіI иие сЬаІеиг сх- 

севвіѵе. 
С’еві ери; поив вотгпев 

<Іаня Іа сапісиіе. 
N0118 яоштсв аи ссеиг 

сіе Гёіё. \ 
Се Іеш|)в ее сіізрове а 

Гогаде. 
11 еві ІотЬё ипс Гогіс 

говёе Іа и и і I раввёе. 

II Гаіі ип дгаті огаде. 
II ІотЬе (1с Іа дгёіе. 
II дгёіе а Гогос. 
II ІотЬе (1е дгоз §гё- 

ІО 118. 
И Іоппс. 
II ГаіI (ІС8 ёсіаігв. 
Епістіех-ѵоиз се соир 

сіе Іоппегге? 
Са Гоисіге С8І ІотЬёе. 

Цѣлый день дождь пойдётъ. 

Я вымокъ. 
Я попален подъ самый сильный 
дождь. 

Я вымокъ до костей. 

Эго туча; она скоро пройдетъ 

Подите ли пы радугу? 

Облака расходятся мало по ма- 
лу. 

Погода проясняется,. 

Погода стала опять прекрасная. 

Дождь прибилъ пыль. 

Выло* очень пыльно. 

Солнце опять появляется. 

Жарко. 
Жарко ли вамъ? 
Мнѣ очень жарко. 
Солнце печётъ ; лучи» его. па¬ 
даютъ отвѣсно. 

Я весь въ поту. 

Я сильно пот Г.ю. 
Я задыхаюсь отъ жара. 
Ахъ! какъ жарко. 
Я не могу пьітерпѣть жару. 

11 ест е р п и м ы іі ж л р ъ. 

Мы теперь въ каникулахъ. 

Мы въ серединѣ лѣта. 

Судетъ гроза. 

Въ прошедшую ночь пала силь¬ 
ная роса. 

Сильная буря. 
Градъ идётъ. 
Сильный градъ идётъ. 
Градъ падаетъ крупный. 

Громъ гремитъ. 
Молнія блистаетъ. 
Слышите ли вы этотъ громо¬ 

вой уларъ? 
Громъ ударилъ. 

(56 шігЬ Ьсп доп&сп 
ГСДПСП. 

ЗФ Ьіп ЬпгфтІрГ. 
ЗФ 'Сип іп Ьсп ед(1сп 
ф(л$гіікп. 

ЗФ Ьіп Ьіб ат Ьіс Жпо- 
~ фон СчігФті(к. 
©аб і|1 сіи вфаікг; Ьсг 

асІЯ ЬаЮ оспіЬгг. 
всікп віе Осп Шедсп-- 

Ьодоп? 
Х>іе 'ЗВ о Нт псг^сИса 

нФ а(ІпыМи). 
©аб ЗВсГГсг ІЬіг.С (іф. 

а и Г. 
©аб ‘ТВ с Пег і(Т пііеЬс* 

ГФбп доюогЬсп.. 
Гчт ШсіН’п I) Я Ьсп ѲГііиЬ 

пісЬсмеГФІадсп. 
(56 ГыиІЧс |сІ)ѵ. 

©іс ппс Готліі пис- 
ЬСГ 1)СѴ00Г. 

(56 іГг Ш. 
Зіі Збпі’п гоагт? 
даііг ІІІ М)Ѵ ППП’ПГ. 
©іс воине ЯіфГ; И)гс 
вГгаЬІСП ГлІІСП; ГспС 
гсфГ. 

ЗФ Ып доп}- іп 6фтсі(і. 

ЗФ ГФгоі&с Іілгі. 
ЗФ- сгіІісГс йог і>і$с. 
%ѣ, шіе Ьсі(і і|1 сб. 
ЗФ Іапп Ьіс фі$е піфГ 

(ГГічцт. 
©іс фф* і(Т иплиб(1ф 

. Ііф. 
’ТГіг ГіпЬ Іф іп Ьсп 

.бипЬбіадоп. 
ЗВіг п а о тіггсп іт вот= 

пкг. 
•ТВіг Ьсіоттсп ©стіГГсг. 

Зп Ьсг оогіѵкп ЗІафГ 
ЬсСипсп шіг (ЬиГсп 

66 і(Т сіи (Іагісг вГит. 
66 Інщсіг. 
66 ИсІГ ІІагГ. 
©сг ГаПГ ііІ ѲфІоГ= 

Гсп. 
(56 ЬоппсѵГ. 
66 Ыі&г. 
фОГСП віс ЬІсГсП ©ОП: 

псгГфІац? 
66 і)йі сіпзсГФІаі)сп. 
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Вс сіеі согпшспсс а 
8’ёсіаігсіг. 

В’огаде езі разве. 

Вс яоіеіі вссоисЬе аѵес 
Ьеаисоир сГёсЫ. 

II Гаіі 8а1е (сіе Іа сгоі- 
Іе). 

II Гаіі ип (етрв сіёісз- 
ІаЫс, лПѴсих. 

II Гаіі ип ѵепі Ггоі<1. 
11 Гаіі ип ѵепі Ьіве. 
В а шоІ88оп еві Гаііе. 
Копя’ арргосЬопз <1е 

Гаиіотпе. 
1,08 І011Г8 СІеСГОІ88СПІ, 

(Іішіпиепі. 
ВС8 таііпёся СІ ІС8 80 І- 

гёе8 80пі Гга1с1ю8. 
II а Гаіі се таііп ипе 

Гогіе ^еіёе. 
II Гаіі Ггоі(1. 
Аѵех-ѵоиз Ггойі? 
і’аі Ьіей Ггоі(1. 
Ле 8ПІ8 деіё. 
Л'аі 1с8 (1оі@І8 епдоиг- 

(1І8. 
Лр|)гос1іе7-ѵои8 (Іи Геи, 

(Іи роёіе. 
Ргепс/^ Гаіг (Іи Геи. 
ЛІІівех 1е Геи. 

Воппех-тоі ипе Ьй- 
сЬс. 

II Гаіі (Іе Іа Гитёе ісі. 

Ва сЬстіпёе Гите. 
Сёіе-і-іі? 
Л-І-іІ деіё? 
II дёіе. 
11 Гаіі СІІ88ПІ1І. 
Ва гіѵіёге езі ргІ8с. 
11 Гаіі Яи ѵегдіаз. 
С'еяі ипе Гогіе деіёе. 
II дёіе «а ріегге ГепЯге. 

Сеі Іііѵег І1 у а Ьіеп 
сіе Іа ріасе. 

Вез агЬгез зопі сои- 
ѵегіз (іе Ггіітіаз. 

II пеі^е. 
И пеіде а дго8 Посопз. 

Вс ѵепі е$1 сііапдё. 

Ве Іетрб в’асіоисіі. 

Нёбо проясняется. 

Гроза перестала. 

Солнце прекрасно заходитъ. 

Па дворѣ грязно. 

Несносная, ужасная погода. 

Холодный вѣтеръ дуетъ. 
Саперный вѣтеръ. 
Жатва окончена. 
Мы приближаемся къ осени. 

Дни убавляются. 

Утра и вечера свѣжи (про¬ 
хладны). 

Сегодня утромъ сильно моро¬ 
зило. 

Холодно. 
Холодно ли вамъ? 
Мнѣ очень холодно. 
Я замёрзъ. 
Пальцы мой окостенѣли. 

Приблйжьтссь къ опію, къ печи. 

Погрѣйтесь. 
Раздуйте огонь. 

Дайте мнѣ полѣно. 

Здѣсь дымъ. 

Камелёкъ дымитъ. 
Мёрзнетъ ли? 
Мёрзло ли? 
Мёрзнетъ. 
Скользко ходить. 
Рѣка покрыта льдомъ. 
Гололедица. 
Сильный морозъ. 
Мёрзнетъ такъ, что камни тре¬ 
щатъ. 

Въ эту зиму много льду. 

Дерёвья покрыты инеемъ. 

Снѣгъ идетъ. 
Снѣгъ падаетъ большими кло¬ 

чьями. 
В ѣтеръ перс мѣп н л с я. 

Погода стала по теплѣе. 

ѣсх фіпшеі Ікіісгі (ІсЬ 
а и 

Фаб ©сшііісѵ 1)аІ аи(; 
і)СІ)ОГІ. 

Фіс воппе дс()1 Ікѵгііф 
ипісг. 

Эѵаи(ісп і(1 сб (фтщр.й* 

(56 і(1 сіп аЬГФсиІіфсб, 
йіаиііфсб Фсіісг. 

(5іп Гаіісѵ 2Шп& П)сІ>Г. 
(56 ЦТ ^огЬпчпО. 
2)іс (5ѵпЬІс і(І ЬсепЫдІ. 
9Ві* п<іі)ст ипб Ьст 

ОсгЬ(1. 
Х)іс ^аде пфпсп^ аЬ. 

Т)іе ЭДоѵйсп ипЬ ^ІЬспЪс 
(іпЪ !иІ)1. 

#сиІс ЭДоѵйсп 1)аІ сб 
(1(і г! дс(ѵоіт 

(56 і(1 Гаіі. 
Згісгсп Ѳіс? 
Щф (ѵісѵі (ф. 
ЗФ Ьіп дахц сг(1аѵѵІ. 
I)іс фіпдсг (іпЬ тіѵ ййП$ 

(1сі( дсгѵсгШ. 
Жоттт біс *5ит $еисг, 

5«т 0(сп. 
‘ІВагтсп Ѳіс (і'ф. 
вфйгсп 0іс Ьаб §с«еі! 

ап. 
ѲеЬсп 0іс тіѵ сіп (Вфсіі 

І&ісг Щ Шиф. 
I (56 гаифі. 
Х)сѵ $атіп гаифі. 
Зѵісѵі сб? 
фаI сб <к(гогсп? 
(56 (ѵіегі. 
(!б і(1 йШ }и йфп. 
Эсѵ $(и(і Ф дс(ѵоѵсп. 
(56 іГі ©ІаГГеіб. 
(56 (ѵісѵі (ЫѵВ 
(56 (ѵісгі, ^ар Ьіе Ѳісіпс 

ГпасГсп. 
Зп ЫсГсш ЯВіпІсѵ 1)аЬсп 
Ыѵ мсі (5іб. 

Ъіс 93аитс (ІпЬ щіГ 
Шсі( ЬсЬссРІ. 

(56 (фпсіі. 
(!б (Фпсіі іп дго|кп $1оВ- 

Іеп. 
Фсѵ ЗВіпЬ ()д( (іф йсап-- 

Ьсѵі. 
I)аб 'ЛЗсКсѵ і(1 дсііп^сѵ 

дсгооѵйсп. 



Го Іетрз езі аи ііёдеі. 

Го сіеі^сі 08І ѵепи. 
Га поіде 8С ГоікІ. 
II <1ё#ёІе. 

Га $1асе 80 Готі. 
Га сІёЬасІе езі апіѵёс. 

Оттепель приближается. 

Оттепель началась. 
Снѣгъ таетъ. 
Совершенная оттепель. 

Ледъ таетъ. 
Лёдъ (на рѣки) тропулся. 

Ѵоііа иіі Ьгоиіііагсі <іиі 
з’ёІОѴО. 

1.0 80І0І1 ІО (ІІ88ІрОГа 
ЬіспІбС 

1.0 Ьгоиіііагсі сІезсепсГ 
N(>118 а и го П8 сіи Ьеаи 

Іетрз. 
Гоз |0ПГ8 СГОІ88С11І 

($ГПП(ІІ8вСПІ). 

ІЛііѵег зога ЬіепШ 
раззё. 

Туманъ подымается. 

Солнце его скоро разгонитъ. 

Туманъ опускается. 
У насъ будетъ прекрасная по¬ 

года. 
Л ни прибавляются. 

Зима скоро пройдётъ. 

Фаб ЗДаишеКег гіісК 
()сгап. 

(!б ^апізГ ап Іфаисп. 
Х>сг ©Фпсе П)оиГ. 

ііЬоІНоттспсб $Ьаи-- 
юеггог. 

1)аб (?іб ГФтЩС 
Фа$ (*іб (іт §1и([с) зсЫ: 

а и Г'. 
Фсг 9}еЬс( (ІсідГ 

І)іс ©оппе гоігЬ фи 
ЬаІЬ тІІ)сі(і’п. 

Фег %ЬсІ Гі’пП: Гіф. 
ШЗіг тсгЬеп Іфбпсб ШЗеГ- 

Ісг Ьсіотшеп. 
Х)іс пфпсп ^и. 

Фег Фіпісг шігЬ ЬаІЬ 
аифогсп. 

15. Слышать, понимать. Епіепсіге, ошг, ёсоиіег, сотргежіге. 

®ег|М)сп, ()6гсп, (а(|сіи 

М’епіепіісу-ѵоиз? 
Епісікісг-ѵоиз ? 
іо ѵоиз СПІ0ПСІ8 Ысп, 

111*118 ]о ПС Ѵ0и8 С0И1- 
рГС11СІ8 рЭ8. 

Есоиіея-тоі сіопс. Ои- 
ѴГСХ І08 ОГОІ1ІС8. 

Понимаете ли вы меня? 
Сл гл шито ли вы? 
Я слышу очень хорошо , но я 

васъ не понимаю. 

Выслушайте же меня. Откройте 
уши. 

Іо ѵоиз ёсоиіс сіс іои- 
І08 11108 0Г0І1ІС8. 

Я слушаю васъ съ 
шимъ вниманіемъ. 

величай- 

Л'аі ош сііго... 
Ѵоиз аѵе/ ёсоиіё а 1а 

рогІо. 
Л о по Іо заІ8 еще раг 

оиі’-сііге. 
Ѵоиз Гаііез 1а зоигсіо 

огеіііс. 
ЕаіеіГесІіѵетепІ Гоше 

сіи го. 
Еепіегісіз сіи Ъгиіі. 
.Іо п'спіепсіз гіоп. 
11 Гаиі (Нго зоигсі сот¬ 

ню ѵоиз, роиг по раз 
Гепіспсіго. 

Епіешіех-ѵоиз Іо І'гап- 
^аіз? 

Мнѣ сказывали. 
Вы подслушали у дверей. 

Я знаю это только по ііаслыш- 
кѣ. 

Вы притворяетесь глухимъ. 

Я дѣйствительно худо слышу. 

Я слышу шумъ. 
Я ничего не слышу. 
Надобно быть такъ глухимъ, 

какъ вы , чтобы этого не 
слыхать. 

Знаете ли вы иот-Французсин ? 

$сг(1<фсп ©ІС шіф? 
фбгф ©іс? 
ЗФ 1)бгс ©іс. шоМ, аЬсг 

іф іН’Г|1сі)с ©іс піфг. 

фбгсп ©іе шіф Ьспп ап. 
ЭДафсп ©іс Ьіс 01)гсп 
а и Г. 

ЗсЬ Ъогс ЗЬпеп шіг Ьсг 
агоргсп 21иГтгН(апЯсіГ 

ЭДап Ы тіе дсГадГ... 
©іе ЬаЬсп ап Ьсг $фйс 

скЬогфГ. 
ЗФ сшсі0 сб пиг йот 
фбгепГадсп. 

©іе іТсПсп (іф ЬаиЬ. 

ЗФ 1)6гс тігИіф Гф'Мі* 

ЗФ 1)огс сіп ©сгаиі'ф. 
ЗФ 1)6гс даѵ піфПГ 
ѴЯап тир Го ГаиЬ Г*фп 
тіе ©іе, ит Ьа$ піфС 
іи Ьбгсп. 

$сг|1фп ©іе ігаіпбг 
№)? 
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16. Знать, говорить. Заѵоіг, (Ііге. 2Ш(]сп, <адсп. 

8аѵех - ѵоиз ^ис1([ио 
СІЮ8С <1е поиѵеаи? 

N0», іс не заіз гісп (Іи 
Іоиі. 

Согатепі, ѵоиз пе за- 
ѵея раз се ^ие Гоп 
(Ііі (іапз Іоиіе Іа 
ѵіііс ? 

Ле іГаі гісп епісікіи 
(Ііге. 

Ѵоиз ѵои8 (Іоппс/ Гаіг 
сіе пе раз 1е заѵоіг. 

Лс ѵоиз а88иге ^ие ]е 
іГеп заіз гісп. 

С’сзі сіопс ип Гаих 
Ьгиіі. 

8ап8 (Іоиіе. 

Знаете ли вы кое-что полаго? 

Нѣтъ, я ничего не знаю. 

Какъ, пы не знаете, что топо¬ 
рахъ въ цѣломъ городѣ? 

Я ничего не слыхалъ. 

Вы нритпор/іетесь, будто пы 
ничего не знаете. 

Увѣряю пасъ, что я объ этомъ 
ничего не знаю. 

И такъ эго ложные слухи. 

Везъ сомнѣнія. 

Велисоир сіе депз з’а- 
тизспі а ргорадег 
сіе Гаих Ьгиііз. 

II Гаиі Ьіеп з’оссирсг 
сіе (|ие1(]ие сЬозс. 

Многіе забавляются , распро¬ 
страняя ложные слухи. 

Вѣдь надобно заниматься чѣмъ 
нибудь. 

®і((сп віс еішд$ 91с«сб? 

№п, ісі) шсір піфіб. 

©Іе, віс П)і(Гсп піфі, 
шлб шап іп Ьсг 
&еп вСа&Г ГрѵісЫ? 

ЗФ 1)дЬс піфГб зеІ)6гІ. 

віс ОсИгп (іб, а(б оЬ 
віс піѣіб пшргсп. 

ЗсЬ \)<’г(І(1)СГС ЗЬПСП, Сир 
іф пісЫб Слоев шсір. 

Х)дб ііі аІГо сіп |дІ[сІ)Сб 
©сѵікЬГ. 

|01)пс ЗтсіИ. 
ІвопСсіг |3шеі(с(. 
ЯЗІСІС СГі]ОІ;ОП (ІСІ) &ДШК, 

(аіГфс ©сгіІфГс 5и о а-- 
ЬгсіГсп. 

ОТ ап тир |1:Ь Сеѣ тіі 
ІМСПС СІШЛб 1)С(фЛ|ГІ: 

I ЙСП. 

XXIII. 

Разговоры объ управленіи Русскихъ словъ. 

])іаІодив8 $иг Іс гсдітс ііез тоІ8 ги88С8. 

Ѳфічіфс йЬсг Ыс гХсси'оп Ьсг 9Си(рГфеп ЗВбтчч 

Ріизіеигз рауз ргосіиі- 
8СПІ (Іс Гог, (1е Гаг- 
депі еі (Іез ріеггез 
ргёсісизез. 

ІГАГгі({ие еі Іа 8ісі1е 
Гигепі сіапз Гапіі- 
(ріііе Іез дгепіегз сіе 
Коте. 

Моп реге еіаіі оШсісг. 

Многія земли производятъ зо¬ 
лото, серебро и драгоцѣнные 
каменья. 

Африка и Сицилія пъ старину 
были житницами Рима. 

Мой отецъ былъ офицеръ. 

Моп реге еіаіі а1ог8 
оШсісг. 

Мой отецъ былъ тогда офнцс 
ромъ. 

Яісіс ^апЪсг сцсидсп 
Фоій, віІЬсг ип& (!&еи 
(К’іпс. 

ЭД(гі?а ипЬ вісіНаі шд.* 
ѵсв ім ШИКміпіс Мс 
^бѵпСііштсѵп Шотб. 

дасіп ЯЗаГсг шаг 0((Ь 
і|сг. 

дасіп ЯЗаісг шаг Ьатдіб 
ОіРіісг. 
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АгівіМе Гиі 1с ргёсср- 
Іеиг (ГАІехапсІгс. 

Агізібіе Гиі рсшіапі 
(|исІ(|ис8 аппёез 1с 
ргёсёрІсигсГАІехап- 
СІГС. 

.Т’аітс та раігіе. 
Мои Ггсгс аітс Іа ти- 

8І(] ис. 
Ма 8оеиг аітс Іа рсіп- 

іигс. 
ЕСЗ 8СІСПСС8 СІ ІС8 1)СІ- 

ІС8 ІСІІГС8 ОГПСПІ 

Гсзргіі сІ 1с сосиг. 
ІІп ЬотііИс Ьоттс аі- 

гпе Іа ѵёгііё. 
Іс 1І8 ии Ііѵгс иіііс. 

Аристотель бы.п» наставникъ 
Александра. 

Аристотель былъ нисколько 
лѣтъ наставникомъ Алексан¬ 
дра. 

Я люблю свое отечество. 
Мой братъ любитъ музыку. 

Мол сестра .побитъ живопись. 

Пауки и словесность украша¬ 
ютъ умъ н сердце. 

Честный человѣкъ любитъ 
правду. 

И читаю полезную книгу. 

Л’аі сёсіё а топ Ггсгс 
та таІ8оп <1е сат- 
рацпо. 

Со рсііі сЬіеп арраг- 
Ііспі а та іапіе. 

Оп Іиі а Гаіі еаЯеаи 
<Гип Ьсаи сЬсѵаІ. 

Я уступилъ моему брату мою 
дачу. 

Эта собачка принадлежитъ моей 
тёткѣ. 

Ему подарили прекрасную ло¬ 
шадь. 

II Гаиі ѵепіг аи зссоигз 
(ІС8 раиѵгс8. 

11 пс Гаиі Яаіісг рег- 
ЙОИИС. 

Ргіе 1)іеи сІ Ігаѵаіііс. 
N0 Іс гёрше раз сіи 
шаІЬеиг (Гаиігиі. 

СЬасии (Іоіі оЬсіг а 8С8 

8ирёгісиг8. 
ОЬёіз а Іез рагспіз. 
Ес8 спГапІз (Іоіѵспі ар- 

ргошігс. 
Сев ІаЫсаих те ріаі- 

зспі. 
N0 Горрозс раз а Іа 

ѴОІОИІС (ІС іоп рсгс. 
Ее сЬеѵаІ езі Іс зегѵі- 

(сиг иіііс (Іс Гіют- 
тс. 

Мои Ггсгс езі сЬсг а 
топ соей г. 

.Гаі ріііс сіе Іиі. ' 

Должно помогать бѣднымъ. 

Ис должно льстить никому. 

Молись Еогу н трудись. 
Не радуйся чужой бѣдѣ. 

Каждый долженъ повиноваться 
начальникамъ. 

Повинуйся твоимъ родителямъ. 
Дѣтямъ надлежитъ учиться. 

Эти картины мнѣ правятся. 

По противься волѣ твоего 
отца. 

Конь есть полезный слуга че¬ 
ловѣку. 

Мой брать дорогъ моему ссрд- 

иу. 
Мнѣ жаль его. 

Мои Ггсгс пс реиі рая 
Ьсаисоир зе ргогпе- 
пог; І1 езі Ігор ос- 
сирс. 

Ма зачіг езі аи|оиг- 
сГЬиі с!с (гее Ьопис 
Ішшсиг. 

Моему брату нельзя много гу¬ 
лям,: онъ слишкомъ занятъ. 

Моей сестрѣ сегодня очень вё- 
село. 

Мгійсісісб шг Осг 
ѵсг ЭДсгапОсгб. 

«ГІОоГСІСб ПЫГ СІПІіК 
За 1)14’ Ьсг ЗДгсг ЭДсг* 
«пЬсгб. 

ЗсЬ ПсЬс шеіп ОЗаГсѵКтЪ. 
Жсіп ЯЗшОсг ій сіп 

$гсипО 1>сг Жир!. 
Жсіпс «ВФикЙсг И) сіпс 

ЗгсипЬіп Осг Жаісгсі. 
Фіс ЯВіДѴпГсМісп ипО 

Оіс Гсіуопс Шсгагиг ус.* 
гоп ФсіЙ ипО #с,гу 

Фсг гссЫІісЬс Жлпп ІісМ 
Оіс ЗВаЬНкК. 

ЗсЬ ІсГс сіп пи&ііфсб 
Фиф. 

Жсіп ѴапЬЬаиб ІыЬс ісЬ 
тсіпст ФшОсг аЬ^сг 
іѵсгсп. 

ФісГсб #ііпОФеп і)сі)6гі 
тгіпег ІапСс. 

ЖаП 1)ЛГ ІІ)П1 СІП ГфОПСб 
фісгО йсГФспіг. 

/ ЗЯап тир Осп ЗІгтсп 
) ЬсЦ'сп. 
).Жап тир Мс Зігтсп 
* ипгсгййосп. 
Жап тир .йеіпет ГФтеЬ 

(І)СІП. 
ЗЗсГс ипЬ агЬсіІс. 
5'гсис оіф піфі иЬсс 

ІгстОсб ит)(іиР. 
ЗсОсг тир Гсіпсп 'ЛЗог^сг 

Гсіугсп іпфогсікп. 
®сІ)огфс Фсіпсп ЭДсИсгп. 
ЖіпОсг ітіЦсп Ісгпсп. 

ФісГс ©стдЮс дфЦсп 
тіг. 

®0сг(Ѵ(5С Ш> пісЫ Ост 
,ЭДЗШсп Осіпсб ЯЗаГсгб. 

Флб фй’ГО І|1 СІП ПИ&ІІг 
фсг Фіспсг Осб Жсп-- 
(Феп. 

Жсіп ЯЗгиОсг іЙ тсіпст 
фсгуп Пп’іісг. 

С?б ичи тіг ІсіО ит 
ІІ'П. . 

Ж сіп ДЗуиЪсг ()аО піфі 
Зсіг, иісі Граусгсп уі 
і}сОсп; сг і|1 уі 
ЬсТфатгііУ. 

Жсіпе бфірейсг ІЙ ІпчіГс 
Ічі [іі;ѵ вииѵііаипс. 
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II пе те сопѵіепі рае 
сіе сіізриіег аѵес ѵоиз. 

Ои’езі-се (рГіІ ѵоиз 
ріаіі. 

І.е роге зс гё/оиіі (1с 
Іа (Ііііцепсе сіс'зоп 
(ІІ8. 

Маіпіепапі Іоиііе топ- 
(Іе ёсгіі аѵес сіез ріи- 
тез, а Гехсерііоп 
<Іеч СЬіпоіз <{иі ёсгі- 
ѵепі аѵес сіез ріп- 
сеаих. 

Іс сасііеііс тез Іеіігез 
аѵес (1е Іа сігс а са- 
сЬеІег. 

Хо\ѵ<тго(І сіапз Гапіі- 
диііё Гиі гепоттёе 
раг за риіззапсе еі 
Іа гісЬеззе сіе зез Ьа- 
Ьііаиіз. 

Моп опсіе роззёсіе ипе 
агапсіс Гогіипе. 

Мергізапі 1е с1ап$?ег іі 
зе ]сІа (Іапзѵ Геаи 
роиг заиѵег ип еп- 
Гапі. 

Моп Ьоппеиг т’езі 
сіісг. 

II а сопзасгё за ѵіе еі 
за Гогіипе. 

І)е іідиге И геззетЫе 
а зоп рёге. 

II езі аііё раг Іегге. 
Се Ііѵге езі ёсгіі раг 

ип аиіеиг сёІёЬге. 

Іе соппаіз 1е ргіх сіе 
сез сіюзез; 

С’еіаіі роиг тоі ип 
аті ѵёгіІаЫе. 

І)оппе2-тоІ 1с ге^ізіге 
<Іез тагсЬапсІізсз. 

Ь’Іштте рагіе, гіі еі 
ріеиге. 

Ье сЬеѵаІ Ьеппіі. 
Ье Ііоп гиціі. 
Се ЬосиГ ти§іІ. 

Мнѣ неприлично съ вами спо¬ 
рить. 

Что вамъ угодно. 

Ошу пріятно прилежаніе сы¬ 
на. 

Теперь всѣ пишутъ перьями, 
исключая Китайцевъ, кото¬ 
рые пишутъ кистями. 

Я печатаю свой письма сургу¬ 
чомъ. 

Новгородъ въ старину славился 
своимъ могуществомъ и бо¬ 
гатствомъ жителей. 

Мой ляія владѣетъ большимъ 
имѣніемъ. 

Пренебрегая опасностью, онъ 
бросился въ воду для спа¬ 
сенія дитяти. 

Я дорожу своею честью. 

Онъ жертвовалъ жизнію и иму¬ 
ществомъ. 

Лицемъ онъ похожъ на отца. 

Онъ ѣхалъ сухймъ путёмъ. 
Эта книга написана знамени¬ 

тымъ авторомъ. , 

Я знаю цѣну этимъ вещамъ. 

Онъ мнѣ былъ истинный другъ. 

Дайте мнѣ роспись товарамъ. 

XXIV. 

Человѣкъ говоритъ , смѣётся и 
плачетъ. 

Лошадь ржётъ. 
Левъ рыкаетъ. 
Кыкъ мычитъ. 

(*Й ѵісшГ шіг піфі, щіГ 
31)псп ди йгсіГеп. 
Фай і(і З^псп 

Вег ЯМсг тгсиГ ГіФ нЬег 
Ьсп $1сф Гипса <8оі): 
пей. 

Зе&І ГФгеіЬеп ЗШс шіг 
ІсЬсгп, аийікпоттсп 
Ьіс йОіпеГеп, п>сІсЬс 
тіг фіпГсІп (фгеіЬсп. 

ЗФ Гіс^еіе пи-іпс ЗЗгісГс 
шіг ѲіезеЦаеР. 

'ЯопкзогоЬ шаг іт 2Н-- 
Гсгфит ЬепфтГ ЬигсІ> 
Гсіпе 'ЗЛафГ ипО Ітгф 
Ьсп Шеіффит Геіпсг 
фпшефпег. 

ЭДеіп Оі)сіш Ьс(фі сіп 
вгорей ЗЗсгшбізеп. 

Вег ѲсОДг Ггр(кпі>, 
(Ійгдіс ег )'іф іпй Фаѣ 
Тег, иш еіп Л\іпЪ ди 
геНеп. 

9Леіпе(21)ге і[І тіг феиег. 

6г 1)аІ Геіп ЯсЬсп ипй 
Геіп 5Йегт6і)гп дит 
ОрГег ясЬгафГ. 

Зт ©е|*іфГ а(еіфГ ег Ьст 
ЯІаГег, 

($г геі(1е ди $!апЬе. 
ВісГсй 9$иФ ІыГ еіпсп 

ЬспфтГсп 6фпП(М1ег 
дит аЗегГаГГег. 

ЗФ Іеппс Ссп ШЗегф Ьіе= 
(ег Віпдс. 

(!г шаг шеіп шаіясг 
$геип&. 

©еЬеп біе тіг Ьай 93сг; 
деіфпір &сг Фаагеп. 

Вег ЭДспГФ ірпфГ, (афГ 
ипО шеіпГ. 

Вай фіеіѣ гаісІ)сгГ. 
Вег *6ше ЬгйІІГ. 
Вег Офй ЬгиЯг. 



Га ЬгёЬіб Ьеіе. 
Ге сосЬоп дго^пс. 
Гс сЬісп аЬоіе. 
Ге сЬаІ тіаиіс. 
Г’оигв дгопсіс. і 
Г’оигв пшгтигс. і 
Ге Іоир ЬигІСі 
Ге Ііёѵге діаріі. 
Га 8оигІ8 дгіпдоіе. 
Гс зегрепі зіШс. 
Ге дгіііоп дгёбШоппо. 

Ге сос[ сЬапіе. 
Ге го88І§по1 сЬапіе. 

Г’аІошДІе іігсііге. 
Г’ЬігошіеІІе дагоиіііс. 

Га сідодпс сгацие. 

Ге согЬеаи сгоазвс. 
Г’оіе сгіс. 
Ге сапаг(і ЬагЬоІІе. 
ІА соисои сгіс. 
Ге раоп сгіс. 
іа с(^ (іе Ьгиуёгс сгіс. 
Ге ріс сгіс. 
Га ріе заве. 
Га саіііе таг^оііе. 

Г’аЬсіІІе Ьоигсіоппс. 

Овца б льетъ. 
Свинья хрюкаетъ. 
Собака лаетъ. 
Кошка мяукаетъ* 

Медвѣдь ворчитъ. 

Волкъ поегь. 
Заяцъ визжитъ. 
Мышь спишетъ. 
Змѣй ШИПИТЪ. 

Сверчокъ чиркаетъ. 

Пѣтухъ поетъ. 
Соловей поётъ. 

Жаворонокъ щебечетъ. 
Ласточка чирлйкаетъ. I Листъ курлыкаетъ. I 
Аистъ трещитъ. ] 

Воронъ каркаетъ. 
Гусь гогочетъ. 
Утка крякаетъ. 
Кукушка кукуетъ. 
Павлинъ кричитъ. 
Глухарь токуетъ. 
Дятелъ тикаетъ. 
Сорока стрекочетъ. 
Перепёлка вааакаотъ 

каетъ. 
Пчела, жужжитъ. 

8фа? ЫбН. 
Эав вфшеіп дгшцГ 
І)сг фипЬ ЬсІІГ. 
Х)іс &а()е тіпиг. 

$сг 93аг ЬшттГ 

2>ег ЖсЦ 1)си(Г 
©в* фаГе рМт'Г. 
©іс ЭДаи* рМС 
©іе ФФІаде 5ІГФС. 
©іс ©пас | . . 
©а$ фсітфсп» 9 ^г* 
Ъсх фаІ)П Іга()Г. 
©іе 9М)*ізаЦ |іпй* 

(Г<М«3«. 
©іе І'ссфе ІиЦсѵГ 
©іе вфгоаІЬе ^шіГГфс^. 

Х)сг біегф ЕІаррсгГ. 
©ее ОіаЬс ИасЬ&Г 
©іс ©апй ГФпаГГсгГ. 
©іе <5пГс яиаЕГ. 
©сѵ ЛЦіеГисГ ПіеРисН. 
©ег фіаи ГфѵсіГ. 
©с* ЗГисг()аІ)п ГФгеіГ 
©і'Г врсфг ГфГСІГ. 
2>іс Шех: ГФюаОг. 
©іс ЗВафГсІ ГФІадІ 

(НсіГФГ). 
Х)іс ЯЗіепе [ипипС. 

Га рогіе сгіс. |Дверь скрипитъ. , |©іс 2Ьйг ІпшГ. 

хжѵ. 
Нѣкоторыя общеупотребительныя выраженія. 

(^ш'Ъцю; Іосаііот /гсциеттспі иаііёез. 

Фіпфе |сГ)Г дебйифКфе ЭѢ’ЬепЗаггсп. 

Ле те ріаів ісі. 
Сеііе ППе С8І (Гипс 

Іоііс іідиге. 
Пп ^аг^оп аих уеих 

ПОІГ5* 

Мнѣ здѣсь пріято. 
Эта дѣвочка имѣетъ миленькое 
личику. 

Мальчикъ съ черными глазами. 

.ІІСЙЙГ ШІГ 1)ІСГ. 
©ісГсб ЭДа&сЬсп 1)пГ сіп 
піеМіфеб Ѳс|КфГ. 

©ег ЛІпаЬс шіГ Осп 
('фголг&сп ЗІизсп. 
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11 08І Не тс» атІ8. 
Юсих Гоі8 (Іеич Гопі 

(|иа!ге. 
10 гссогігіаів 80п есгі- 

іиге. 
Л о рсг(І8 раііепсс. 
Гсіікіго сГаргёв' паіиго. 

11 а оіе сопгіатпё а 
тогі. 

Соттспі сеіа вс реиі- 
іі? 

11 а ёіё Гаіі сарііаіпс. 

11 8>С8І еп^а"ё. і 
II 8ТС8І 011 ГО ІО. I 
11 а ргі8 1е ^агіі <ІС8 і 

агтс8. I 
II 081 епігё аи вег- і 

ѵісе. ' 
8аП8 сеіа. 
ІІиѵег ип соир! 
Л’аі Іи ип риг сіапв 

ип Ііѵгс. 
1)іІе8-тоі, ]с ѵоиз ргіс. 

II очі ГЬсигс (Іо (Нпсг. 
Ло по 5аІ8 (]и’у Гаіге. 

Сеіа тс разве. 
II п'а раз Іа сопз- 

сіепсе псііе. 
И очі спсого а гсѵспіг. 

И а тапгріё сіе ІотЬсг. 

II 1с 8аН іпіеих ерю 
рогзоппе. 

Л С 8Ш8 К 4880. 

II 081 ’АПотагнІ. 

Уоиз аѵех Ьеаи рагіег. 

II 8>с8і саззё 1с сои. 

ѴиІ8-]с ѵоиз оГГгіг ипс 
іа880 (Іс саГё? 

Л о по ргепсів ряв сіе 
саГё. 

Л о ѵоисігаіз яи’іі ѵіпі. 

Ло по сгоІ8 раз сці’іі 
ѵіеппо. 

Тапі ерю ]с ѵіѵгаі. 
11 иГепвсі^пе 1е Ггап- 

<;аІ8. 

Онъ мой другъ. 
Дважды два четыре. 

Я'узнаю его почеркъ. 

Я теряю терпоіііе. 
Писать съ натуры. 

Его приговорили къ смерти. 

Какъ ото можно? 

Его сдѣлали капитаномъ. 

Онъ сдѣлался солдатомъ. 

(!г ІИ іисіп $геипЬ. 
Зшсішаі $гоеі і|7 иісс. 

ЗФ сгГсппс Геіпс #лп& 
(фапЬГФгііТ • 

ЗФ оегііеге Сіе ©сМі№. 
Шаф ѣст ѴеЬеп таіеп. 

і(1 ^ит »ег? 
I игфеііг. 
ЭДип Іыг І1)п $ит 2о-- 

Се осгигПкіІг 
і ЯВіе !ѵіпп N16 Гоіп ? 

* *ЛВіе іИ N16 ігбдііф? 
(!г іИ .раиргтапп де* 
тог&си. 

(!ѵ ІИ воІОаГ детоѵЬеп. 

ѵ*ѵ & л* Ъсп всПчНеи; 
ИйпО сгдгіИеп. 

ТГч'пп Ьаб ш'ФГ таге. 
Хгіпіеп 8іе сіптаі. 
ЗФ Іаб сіптаі іп сіжт 
Фифе. 

вадеп віе тіг сіт 
таі. 

С5й іИ ЗоГ цшп (?і7еп. 
ЗФ Іапп еб піфГ апйегп. 

Ш іИ шіг ѢрФ. 
(!ѵ Ьлг Геіп геіпеб ©е-- 

п>і(Гі‘П. 
(?г (сП псф тіейегірт: 
теп. 

(!г таге ЬеіпаІ)е дсМеп. 

Онъ вступилъ въ военную 
службу. 

Безъ того. 
Выпейте 1 
Я читалъ однажды въ книгѣ. 

Скажите мнѣ, прошу пасъ. 

Пора обѣдать. 
Я тутъ ничего не могу сдѣ¬ 
лать. 

Эю для мсвя непонятно. 
Его совѣсть не чиста. 

Онъ до сихъ поръ не возвра¬ 
щался. 

Онъ чуть не упалъ. 

Онъ ото знаетъ лучше всѣхъ. (5г гоеі(* сб ат ЬеПсп. 

Я русскій. 
Онъ нѣмецъ. 

Говорите что вамъ угодно. 

Онъ сломилъ себъ шею. 

Могу ли л вамъ предложить 
чашку кофе? 

Я не шло коФе. 

Я бы желалъ, чтобъ онъ при— 
! шелъ. 
Я по думаю, что онъ будетъ. 

(пока буду живъ. 
Онъ даётъ мнѣ уроки во Фран¬ 
цузскомъ языкъ. 

ЗФ сіп сіп Ши (Те. 
іИ сіп ФешГФег. 

I віе ()йЬеп диг геѣеп. 
вадеп віе А шаб віе 

' горііеп. 
1).\г Нф Ьсп $а1б де-* 

Ьго'Фсп. 
Х>агт іф ЗЬяеп еіпе Ха([е 
Иа^се апімеіеп. 

ЗФ іппіе Ісіпсп &а(ке. 

ЗФ шофіе, Ьйр ег Іате. 

ЗФ дГшЬе піФГ, Ьц(і сг 
Соттсп тіѵѣ. 

во Іапд ІФ ІеЬе. 
(2ѵ оіеЬГ тіг ИпГеггіфГ 

іт ЗгАПіоіи'фсп. 
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Ссіа п’езі гісп. \ 
11 п’у а рая (1с та). 
Ссіа нс (1Ц гісп. 
,1с ѵоиз сісташіс за- 

ІізГасІіоп. 
Л'аі (Істсчгс (Их аііз 

а Мозсои. 
(3*іе пс зиіз-іе аггіѵё 

а Іетрв роиг етрб- 
сЬег сс таІЬеиг. 

Эго ничего пе значитъ. 

Я требую отъ пасъ удовлетво¬ 
реніи. 

Я былъ десять дѣть въ Мо¬ 
скве. 

Зачѣмъ я не пришелъ въ по¬ 
ру, чтобы воспрепятствовать 
этому несчастію! 

С>пс п’аі^с (Ііх апз (1с 
ІПОІП8І 

Л с Гсгаі еп 8оі‘Іс «|ію 
ссіа и’аітіѵе раз. 

Лхъ, если бы я былъ десятью 
годами но моложе! 

11 сдѣлаю такъ , что этого не 
будетъ. 

Лс за и га і Ъіеп 1с Гог- 
сег (1с 1с Гаіго. 

Ѵоиз шс Гаііев ип \ 
Ігез і’гаіні ріаізіг. / 

С’сзі 1с ріиз дгаіиі) 
ріаізіг (ріс ѵоиз V 
риіззіег шс Гаіге. / 

Л с заіз шоп (с г асііеѵаі. 

Я принужу его къ этому. 

Вы Дѣлаете мнѣ величайшее 
удовольствіе. 

Я могу ѣздить верхомъ. 

Ѵоиз 1 гоиѵсгех 1с Ісіпрз 
ІОІІЦ. 

Вамъ будетъ скучно. 

Ргспег-Іе, іс ѵоиз ргіе. Возьмите это, прошу пасъ. 

Седагсоп шоиігс Ьсаи- 
соир (Глрріісаііоп. 

Л с п’у дадис гісп. 
II іГа раз (Іс ерюі ѵіѵге. 
Мсііс/ 1с сопѵсгі. 
Ее соиѵегі С8І тіз. 

Оіех 1с соиѵегі. 
Оп т’а (Ііі. I 
Л’аі ош (Ііге. I 
11 а гетрогіё Іа ѵіе- 

Іоіге. 
Ктрогіс раг ипс раз- 

зіоп аѵсидіс. 
Ѵоиз біез Ьіеп Ьъіь 

пбіе. 
Садпсг 8а ѵіе. 

Ѵепех-ѵоиз аѵес поив. 
Л (Ііге Іа ѵсгііс, ]е 

ѵоиз аѵоиегаі. | 
Л (Ііге ѵгаі, ]с ѵоиз | 

аѵоиегаі. ) 
Л’аі оиі (Ііге / ссііс пои- 
Л’аі арргіз ( ѵеііе, 
Ріиз ип Ьоттс езі 

заѵаиі, ріиз... 
ЕПс езі Ьіеп рогіапіе. 

Эготъ мальчикъ очень приле¬ 
женъ. 

Я тугъ ничего не выигрываю. 
Кму нёчѣмъ жить. 
Накрывайте столъ. 
Столь накрытъ. 
Убирайте со стола. 

Мнѣ сказали. 

Онъ одержалъ побѣду. 

Увлеченный слѣпою страстію. 

Вы очень учтивы. 

Доставать себѣ хлѣбъ насущ¬ 
ный. 

Пойдёте ли иы съ нами? 

Правду сказать, л вамъ сооб¬ 
щу. 

Я слышалъ эту новость. 

Чѣмъ ученѣе человѣкъ, тѣмъ... 

Она здорова. 

іХмб 1)лГ піфіб $и (а- 
усп. 

1 Хиб шШ п і сІ> г б Гаусп. 
3«Ь Гогоегс ©спиуЦиипу 

»0П ЗДП™. 
ЗФ шаг ;3сІ)п 3^)ге іп 

чЗ)іо(Ип)а. 
ОІЧіге ісі) ГоФ гсфГсг 

5с!г апусіошпіеп, ит 
Гіеб ІІіцІіиТ 5и ІЧ’Ѵ- 

1)11 ГСП. 
Ваш іф ГоФ/8сІ)п Зф 

гс ртусг ичш. 
ЗФ тс г Ос с б (*Фоп (о таг 
феи , Гар сб шфГ ус-- 
ГФісіЯ. 

ЗФ тсѵГе І1)п Гфоп Ьа- 
»и 5П>іпі)сп. 

біе таФсп тіѵ Габ 
уіоргс Яісгутіусп. 

ЗФ Гапп гсіісп. 
' гоігЬ ЗЬпсп 
) Іану тегГсп» 
I віе госгГеп ^апуешеііс 
\ йаЬсгі. 
ОМ) теп віе сб , юегт 

іф ЬіИсп Ьагь 
ХіеГег У\паЬс і(і М)* 

|М(?іу. 
ЗФ усіріппс ПІФІ6 Гаіич. 
ёг Іи Г піФіб ІсЬсп. 
ХссН Гсп Хи'Ф. 
Хсг Хі(Ф іи усгссп. 
Х>гсГГ Гсп ХИФ аЬ, 
ЗФ ІчФс тіг (аусп 14= 

" Геи. 
Сгѵ 1)аГ Гсп віеу Гаиеп 

усіглуеп. 
ЯЗоп НіпГсг ЯсіГепГфа(Г 

1)ІПѵ)СѴІ)ТсИ. 

'віе [іпО [іфс 1)о(1іф. 

всіп $5гоЬ ѵсгГіспсп. 

®с!)сп віе тіГ. 

Цт Гіс 'И<аЬП)СІГ ди Га- 
усп / ПШр іф с31)ПСП 
ус(ІСІ)СП. 

ЗФ ІиЬс ГісГс О^сиійГсіГ 
ус1)6гг. 

3е усііфѵіег сіп ВДаіШ/ 
Гере... 

віе і|1 усі'ипГ. 



Лс сотпріе у гезіег 
ІГОІ8 ]оиГ5. 

(Ли’аѵеу-ѵоиз? 
Тоиі 1е тоікІезаіІУ 
Регзоппе п’ідпо~/яие. 

ге, ) 
Уисііе (ціс 80ІІ 8а 

паіззапсё. 
()ие1 срГіІ 8оіІ. 
уи’іі (1І8С се яи’іі 

ѵоисіга. 
ѴоиІе/-ѵои8 с}ие поив 

у СІ1ІГІОП8 ? 

Ой ігопз-поиз аргёв 
(ііпег ? 

Ой ѴОИ8 ѵоисігсх. 
Мопіе/. 
1)с8сеп(1ех. 
І)и Іаіі соирё. 

Я намѣренъ остаться тутъ три 
дня. 

Что съ вами? 

Всякій знаетъ. 

Какого бы происхожденія онъ 
пи былъ. 

Кто бы онъ ни былъ. 
Пусть говоритъ что хочетъ. 

Войдемъ ли мы? 

Куда иойдемъ мы послѣ обѣ¬ 
да? 

Куда вамъ угодно. 
Взойдите. 
Ступайте виизъ. 
Молоко съ водою. 

.Гаі піаі а Іа догде. 

.Гаі піаі аи чіоіді. 
У меня горло болитъ. 
У меня палецъ болитъ. 

Л’аі піаі а Іа Іёіе. і 
Ра Іёіе те Гаіі таі. 1 
II аітс а зоиег. 

Ѵоиз аѵех гаізоп. 

' Ра сііове іга соттс 
еііе роигга. 

Ой ѵоіі8 аІІепёаіС 
И а саввё 1е8 саггеаих 

(1е ѵіігез. 
II 8’е8І тІ8 а Іа сгоі- 

8ёе. 
Рее сгоізёез сіе Іа 

сЬатЬге сіоппепі зиг 
1е іагсіііі. 

Леіех-Іе раг Іа сгоізёе. 

У меня голова болитъ. 

Онъ .побитъ играть. 
( Ваша правда. 
\ Вы правы. 
Пусть дѣло идётъ по своему. 

Васъ ожидали. 
Онъ разбилъ стёкла. 

Онъ глядѣлъ изъ окна. 

Окна комиаты выходятъ въ 
садъ. 

Брбсьте это изъ окна. 

Меііге (іиеіяи’ип а Іа 
рогіе. 

Раізвс/Ла ипс Іідпе сп 
Ыапс. 

II у езі роиг ип (}иагІ. 

Л’еп 8иіз роиг топ аг- 
депі. 

Выгнать кого воиъ. 

Оставьте тутъ пробѣлъ въ од¬ 
ну строку. 

Онъ участвуетъ тутъ въ чет¬ 
вёртой долѣ. 

Я лишился моихъ денегъ. 

11 аоііёгіза сІётІ88Іоп. Онъ подалъ въ отставку. 

II п’епзега іагпаізгісп. 

II Га Гаіі 83П8 гіеп 
<Ііге а регзоппе. 

Изъ бтого никогда ничего не 
будетъ. 

Онъ сдѣлалъ ото, не сказавъ 
никому ни слова. 

36 Ып дсГоппсп, Ьгсі 
&аі}с йоге 311 МсіЬсп. 

ЗРаб |с 1)1 Г ЗЬпсп? 

|(!б і(1 ЬсІаппГ, Ъар... 
ІЗ^ешапп пкі^ Оар... 

ЗЗоп теіфсг .рсНип?! сг 
аиф Гсіп шад. 

ЯВсг сг аиф [еіп таі}. 
(*г Гюаб сг госШе. 

ФЗоЯсп тіг фіпсіп дс-- 
1)СП ? 

ЯВо гооИсп юіѵ паф 
СфС І)ІпдСІ)СП? 

ЯВсфіп е\с тсіісп. 
вГсідсп біе ізегаиь 
вісідсп віе 1)сгипГсг. 
9ЛІІФ тіС ЯВа([сг 
тіГфГ. 

ЗФ 1)аЬс фа(бгосі). 
ЗФ І)аЬс сіпсп Ьб|сп 
З'іпдсг. 

I ЗФ і)аѣс ^ор^тсі). 
/ Х)сг ЛІорТ ГВиС тігтсі). 
(!г Грісіс дет. 

віе ЪаЪсп сфр 

2)іс вафс і}сІ)с, те (іе 
юоііе* 

9Лап 1)аГ віе еггоагісГ. 
Ёг І)аГ Ьіе 5чп|ісг[фсіЬсп 

Зегіфіадсп. 
(5ѵ Сс^Ге |*іф ап’б $сп(ісг. 

Х)іе 5сп(К’Г Ьсб $іпшсгб 
дс1)сп іп йеп ФаѵГсп. 

ЯВсг(еп віе Ьаб зит 
Зсп(1сг 1)іпаиб. 

Йіпсп 5іи &1)йѵс і)іпаиб 
п>ег(еп. 

ЗДсп віе 1)ісѵ сіпс Зсііс 
Іссг. 

(*г 1)аГ Ьсп ічсгісп ЗДсЦ 
Ьагап. 

ЗФ 1)аЬс тсіп ѲсІЬ сіп- 
дсЬйрГ. 

/ (*Г 1)аГ (СІПСП З(ЬГфІСІ) 
) ѵсѵІатзР 
) І)аС ит (сіпсп 2(Ьг 
\ СфісО СІПІ}СІ}СЬСП. 
Х)аѵаиб ппѵО піе сішаб, 

(2г 1)аГ сб йсІОап, сфпс 
щеп} Йіпст сіп 'ЗВсгг 
Ьаѵоп зи ("аііеп. 



І,е Таяло, ГЛгіовІе еі 
1(5 1)ап1е ьоііі согпр- 
Іёз рагті Іея піеіГ 
Ісигя роёіез ііаііепя. 

С’еяі 1е Сісёгоп ііс 
8оп Іетря. 

Тее апсіепя еі І08 пои- 
ѵеаих 50І<ЛаІ8 Гігепі 
Іеиг сіеѵоіг. 

Тоиіе Іа ^игпёс іі пе 
Гаіі с]ие ееіа. 

Та іоигпёе ёіаіі Ьеііе. 
УоіІа ипс Ьеііо яоігёе! 
Л'ігаі шс ргошепег. 

Л ррогіег (1е Іа Іитіёго; 
]е п’у ѵоІ8 ріиз, 

Ле Іеиг аі сШ, (іис... 

Л’аі ипс раіге (Іо яои- 
Іісгя (ісрагсіііёо. 

Соя сроих Гопі ип Ьсаи 
соиріо. 

ІІпо аяяіеие ЫапсЬе. 
Л (]иоІ )оиг (іо Іа яо- 
шаіпе яотгпея-поия? 

фиеі чиапііётс'аѵопз- 
поия аціоигсі’ііиі ? 

Те оп/е. 
Ѵсгя Іся оп/о Ьсигея. 
ІІпо Іеііге сіи с|иіп/е 

Лапѵісг, 
Т’ап тіі Ьиіі сопі Ігеп- 

Іо яерТ 
Лс ѵоия гетегсіо (Іо 

ѵоіге сотр1аі$апсе. 
Лс яиія сопіепі сіе Іиі. 

II еяI тогі а Гаде (іо 
ѵіпді апя. 

II я’еяі ргоюепё аи 
сіаіг (1с Іа Іипе. 

Ме11оп8-пои8 а Гот- 
Ьгс. 

II іоие Ыеп аих сіаіпсз. 

Аѵег-ѵоия г о рои сіи а 
сеііе Іеііге? 

Ле ѵаих аиіапі сіие Іиі. 

Ле п’аі гіеп дадпё а 
Іа Іоіегіе. 

С’еяі а ѵоіі8 а Гаігс. 
Л т’еяі ѵепи Ьсаи іси. 

Тассъ , Аріостъ и Дантъ счи¬ 
таются лучшими стихотвор- 
цами Италіи. 

Это Цицеронъ своего времени. 

Старые и молодые солдаты ис¬ 
полнили спой долгъ. 

Весь день онъ но дѣлаетъ ни¬ 
чего другаго. 

День былъ прекрасный. 
Вотъ прекрасный вечеръ. 
Я пойду гулять. 

Подайте огня : л не вишу бо¬ 
лѣе. 

Я имъ сказалъ что. 

Эти башмаки у меня не пар¬ 
ны. 

Супруги эти прекрасная пара. 

Чистая тарелка. 
Какой у насъ сегодня день въ 

недѣлѣ? 

Какое число у насъ сегодші? 

Одиннадцатое. 
Около одиннадцати часовъ. 
Письмо отъ пятнадцатаго Ян¬ 

варя. 
Тысяча восемь сотъ тридцать 
седьмой годъ. 

Благодарю васъ за ваше сни¬ 
схожденіе. 

Я имъ доволенъ. 

Онъ скончался двадцати лѣтъ 
отъ роду. 

Онъ прогуливался при лунномъ 
свѣтѣ. 

Укроемся въ тѣнь. 

Онъ хорошо играетъ въ шаш¬ 
ки. 

Отвѣчали ли вы на эго пись¬ 
мо? 

Я столько лее стою , какъ и 
онъ. 

Я ничего нс выигралъ въ ло¬ 
тереѣ. 

Вамъ сдавать (карты). 
Мнѣ достались хорошія карты. 

&й([о, 9Ггіс(1 ипЬ ©апГе 
иигЬсп ці Ссп Ьс(кп 
ЗиІіспіГфсп ©іфіегп 
ЗсгсФпсГ. 

©йй Ш Ссг (§іссго (спит 
Зсіг. 

©іе иііеп ипЬ Сіе {ипдеп 
вОІСйГСП Ц)ЙІСП ІІ)ГС 

Ч>(НФ*. 
ГІПіГ Ссп ЙЙІЦСП Жйй 

пісМй ЗІпСегей. 
©ег &аз шаг Гфоп. 
©«й і(і сіп ГФопсѵ 9(ЬспС. 
ЗФ пмЦ (юегЬе) Гра^ісгеп 

Зерен. 
ЗЗгіпіЯ 2іфГ, іф Г<Фс 

піфГй ШС()Г. 

ЗФ Р«Ьс Зрпсп зсГазГ/ 
Са(і... 

ЗФ раЬс ріег сіп фиаг 
бфцре, Сіе піфі 
Гашшеп діфоѵсп. 

©іеГе СгреІсиГе ЬіІСсп сіп 
Гф6псй флаг. 

<*іп гсіпсг ^сіісг. 
ШЗай раЬсп ппг 1)си1с 

Гиг сіпсп Хаз іп Ссг 
ГШофсѴ 

ЗДай раЬсп шг рсиіс 
(иг сіп ©йГишѴ 

©сп сіЦ'Гсп. 
©езеп сііГ Ш)г. 
(*іп ^гісГ йот ГипГвфь- 

Гсп Злпиаѵ. 
©ай ЗаІ)Г 1837. 

ЗФ СапІеЗЬпсп Гиг ЗЬге 
©сГаиізГсіг. 

ЗФ Ьіп тіг і1)т ^иСѵісг 
Ссп. 

|Ь»гЬ іт Шіег ооп 
$ю«щіз 3«ргсп. 
Грацсгіс Ьсіт ЭДопС; 

Гфсіп. 
©іфсп тіг іп Ссп вфаі- 

ГСП. 
(!г Гріі’И зиі Сай ©а.- 
тспГрісК' 

фаЬеп @іс СісГсп Я3:іс( 
ЬсйпітоѵГсГ? 

ЗФ сіп сЬеп Го зиі аій 
сг. 

Зф раЬс іп Ъсг ЯеГГігіс 
піфій зстоппсп. 

ей я^Ьсп Сіе ЛХагСсп. 
ЗФ СаЬс зиіс ЯйЦсп зс= 
Ьш(Г. 



90 

N0 рагіех рая зиг Іо 

Сеііе соиісиг Иге «иг 
1с ѵегі. 1 

10 п’аі рая (Іо топпаіо 
я иг тоі. 

йаѵех-ѵоия ипс сЬозс? 
Л’аггіѵсгаі сп <]иіпхс 
ригз. 

Он рсиі аіісг сп Ігоія 
ригз а Моясои. 

Еп ІгоІ8 ригз Еаигаі 
Ііпі. 

Ле тІ8 топ Іііз еп 
репяіоп. 

11 а раяяё Гёіё а Іа 
сатрадпе. 

Со дёпогаі сяі епігё сп 
сатраспе. 

Л’<іі Ігоиѵё ип Гсг сіе 
сЬсѵаІ (ип Гог). 

Ле «и і 8 сіёр (Ісриіз 
Яиіпхе ригз а Іа 
ѵіііе. 

10 8иІ8 еп ѵіііе. 
Л ’аі Ьи сіапз се ѵегге. 

Ле ѵаія Гитег аѵсс 
ссііе [)ірс. 

Ее ѵегге сіапя Ісс^иеі 
І’аі Ьи. 

Еа ріре аѵес ЕриеИс 
Уаі Гигпё. 

Ле Гаі гепсопігё сіапя 
Іа гие. 

Еа таізоп <1опІ се 
ргіпсе еяі І8«и. 

И у а ргёя (Гипс Ьеиге 
(]ие }е зиіз ісі. 

11 пе Гаиі раз у гедаг- 
(Іег 8І ргёя. 

11 а рауё «ея (Іеііез, а 
500 гоиЫе8 ргёз. 

II аітс 1е зеи, таія а 
се Іа ргёз, И ц’у а 
гіеп а (Ііге виг ва 
сошіиііе. 

СеІІе Пеиг зепі Ьоп 
(таиѵаія). 

Ле Іиі аі сіетапсіё. 

II рагіе Іоиригз сіе 
Іиі-тёте. 

ЕНе еяI гісііе, таіз 
«а яовиг Гсзі епсоге 
сіаѵапіаде. 

ІІс говорите ко время игры. 

Этотъ цвѣтъ отливаетъ нисколь¬ 
ко зеленоватымъ. 

У меня нѣтъ мелкихъ денегъ. 

Знаете ли вы кое-что? 
Я пріѣду въ диѣ недѣли. 

Можно ѣхать въ три дня въ 
Москву. 

Я кончу ВЪ три дня. 

Я отдалъ моего сына въ пан¬ 
сіонъ. 

Онъ проводилъ лѣто въ де- 

рёіжѣ. 
Этотъ Генералъ выступилъ въ 

походъ. 
Я нашёлъ подкову. 

Я уже двѣ иедѣли въ городѣ. 

Меня нѣтъ дома. 
Я пиль изъ этого стакана. 

Я стану курить изъ этой труб¬ 
ки. 

Стаканъ, изъ котораго я пилъ. 

Трубка, изъ которой я курилъ. 

Я встрѣтился съ нимъ на ули¬ 
цѣ. 

Домъ, изъ котораго ётотъ 
принцъ произошёлъ. 

Около часа, какъ я здѣсь. 

Не должно принимать это 
слишкомъ строго. 

Онъ заплатилъ до пяти сотъ 
рублей своихъ доліоиъ. 

Онъ любитъ игру, ио впро¬ 
чемъ нельзя хулить его по¬ 
веденій* 

Этотъ цвѣтокъ имѣетъ запахъ 
хорошій (дурной). 

Я его (её) упрашивалъ. 

Опъ всегда о себѣ говоритъ. 

Опа богата , но ел сестра ещё 
богаче. 

вргофсп €іе піФГ нніі). 
ГОПЬ Ьсб врЧ'Іб. 

Х)ісГсв §иГІ?е ЬІІІГ іп’б 
©пик. 

Зсі) 1>аЬс Ісіп ІІеіпсб 
©СІЬ ІЧ’І шіг. 

Ш?і(|Ѵп віе Гойб? 
ЗсЬ пчтЬе іп оісгдсфп 

чГй^сп апіоюшеп. 
9)?ап іапп іп ^йГіСП 

паф ЭДс|э{п>а гсіГсп. 
Зф ПЧГЬ? ІП ЬГСІ &азсп 

ТсѵГія (Ѵіп. 
ЗФ 1)ЙІЧ’ пісіпсп €оЬп іп 

СІПС фсп[ісп йЬ^СуП'ЬсП. 

(2г ЫйфГе Ьеп вопит 
аит Осиі &тЬе 5и. 

ЪШ ©спсгаі і|1 іпб 
ЗсІЬ дсгйсК. 

ЗФ 1>аЪс сіп фи(сігсп 
дс(ипЬм. 

ЗФ ЬІП Гфоп »ІСГг 
&<фп &адсп іп Ьсг 
вГйЬГ. 

ЗФ Ьіп піфі $и фаиГе. 
ЗФ ІыЬе аиб ЬісГст 

©Іа|с дсГгипЬ’гі. 
ЗФ гоШ аиб ОісГсг ф[сі(с 

гаиФсп. 
Х>аб ©Іаб аиб юеіфст 

іф ясггипЬ’п і)йі'с. 
©іе фкігс аиб пчЧфсѵ 

іф йсѵаифі 1)йЬс. 
ЗФ ІгаС І1;п аит 
вГѵйре. 

Х)иб фаиб, аиб шсіфсіп 
ЬісГсг фтц йЬі'иттг. 

ЗФ Ьіп ипдерфг гіпс 
вГипЬс рсг. 

ЭДап ти$ сб піфГ Со 
дспаи псЫпсп. 

($г 1)аг Гсіпе вфиІЬсп 
Ьіб аиС 500 ШиічЧ Ьс- 
&аЫг. 

(Зѵ ІісЬГ Ъаб вріеі, ііЬгі- 
депб і|1 ап Ссіпст 
ЖсСга^сп піфіб $и Га- 
Ьсіп. 

©ісСе ЯМите гіефг диГ 
(иЬсІ). 

ЗФ 1)йЬс іІ)п (Сіе) д«ч* 
|Ыі)Г. 

С!г СрѵіфГ иптег осп (іф 
ГеІЬІЕ 

віе і|1 ѵсіф, аЬсг І1)ѵе 
вфшфГ І|Г ПОф Ѵі’І- 
фсг. 

і 



П а (Іёрепзё ріиз (1е 
тіііе гоиЫез. 

11 у аѵаіі Іа ріиз (Іс 
сепі регзопиез. 

Ле 8сгаі сііс/ тоі рі8- 
<}іГа с|иаіге Ьеигсз. 
Раззё ссПе Ьеиге, 
ѵоиз пе те Ігоиѵегех 
ріиз. 

ЛесгоізГліге ипс Ьоппс 
асііоп. 

Л’сзрёге дадпег. 
Ле ѵошігаіз (Иге гісііе. 

II ГаіI Ьеаи Іетрз аи- 
ІоигсБЬиі. 

Місіі С8І 80ппё. 
Міпиіі ез(; зоппё. 

Ѵоиз сіііез <іие\ ѵоиз 
аѵех асЬеІё сесі роиг 
ип гоиЫс. 

Ьа ріирагі ргёіепсіені 
(ріе... 

Лргёя сіие поив ѵоиз 
ей тез (рііііёз. 

Ёсіаігсх топзіеиг. 
N6 ѵоііБ сіёгапде/ раз. 

N0 ѵоиз сіоппе/ рае 
Іа реіпе. 

С’езі ипс Гетто заде. 
С’езі ипо задс-Геттс. 
Сезі ип Іюттс сгиеі* 

С’езі ип Іюттс раиѴгс. 
С’езі ип Іюттс ріаі- 

бапі. 
С’езі ип ріаізапі Ьот- 

гпс. 
С’езі ип Іюппёіе Іют¬ 
тс. 

С’езі ип Іюттс Ьоп- 
пёіс. 

С’езі ип Іюттс Ьгаѵе. 
С’е8І ип Ьгаѵе Іюттс. 

С’езі ипс Ьсаиіё Гісгс. 
Сеііе поиѵсііс ГасЬеичс 

сі іпаіісшіис т’еГ- 
Ггаус. 

С’езі І’Іюіптс 1с ріиз 
гісЬс сіи рауз. 

Периіз <ріе ]с пс Гаі 
ѵи. 

Ле пе заигаіз Іігв ссііс 
ёсгііиге запзіипсііез. 

Онъ издержалъ болѣо тысячи 
рублей. 

Тутъ было болію ста особъ. 

Я буду дома до четырёхъ ча¬ 
совъ. Послѣ этого времени 
вы меня болѣо но заста¬ 
нете. 

Я полагаю сдѣлать доброе дѣ¬ 
ло. 

Надѣюсь выиграть. 
Я бы желалъ быть богатымъ. 

Сегодня прекрасная погода. 

Било полдень. 
Било полночь. 

Бы говорите, что вы купили 
бто за рубль. 

Большая часть утверждаетъ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ мы васъ 
оставили. 

Посвѣтите этому господину. 
Нс безпокойтесь. 

Нс трудитесь. 

Это умная женщина. 
Она новивальиая бабки. 
Ботъ ужасный человѣкъ. 

Онъ бѣдный человѣкъ. 
Ботъ забавный человѣкъ 

Ботъ смѣшной человѣкъ. 

Ботъ честный человѣкъ. 

Богъ учтивый человѣкъ. 

Богъ храбрый человѣкъ. 
Вотъ честный человѣкъ. 

Ботъ гордая красавица. 
Это непріятное и неожиданное 

извѣстіе меня пугаетъ. 

Ботъ первый богачъ въ пашей 
землѣ. 

Съ тѣхъ поръ , какъ я его не 
видалъ. 

Я бы не могъ читать этого 
письма безъ очковъ. 

(2г 1)аГ пЬсг Г.шГспЬ 9Іи.- 
М ѵегЬѵаиФг. 

Фегг ш а геи иЬсг I; и п - 
ІіеѵГ фегГепеп. 

ЗФ ЬІсіЬе Ьіб ріог ІИ)г 
флиГс. врагег п'сг- 

&сіі віе шіф піфг 
ппфе Ггс(|сп. 

ЗФ і)(лиІ)с еігсаб ©иісб 
іи ГЫш. 

ЗФ 1)0((е іи яншппсп. 
ЗФ шипСфГс госфі гсіф 

іи Геіп. 
феиГс І|1 {фонгб ШЗеИсг. 

(56 ір ішоіг Щ)Г ЭДІИа;Ь 
(56 ір ішоіг Щ)г 9)1іГ? 

ГсгплфГ. 
віе Гаясп / віе Мггеп 

Ьс*б (иг еіпеп ШиЬсІ 
ЯсЬшГг. 

Фіс ЯНсіЦсп ЬеОлирГеп. 

всііЬст іѵіг віе \?сг1а(г 
Гт І)аІГеп. 

Яеифіеп віе Ост феггп. 
Йф*п віе рф піфг (ю- 

геп. 
аЗетГфсп віе (іф піфг. 

Фаб і(1 еіпе Шце ®гаи. 
Фаб іГі еіпе фсЬатппѵ 
Флб ій еіп дгаиГатсг 
ЭДапп. 

Фаб і(1 еіп вгтег ЗКапп. 
Фаб і|1 еіп БеіГегег 9Лапп. 

фаб ій еіп Ьіфсгііфег 
9Напп. 

Фаб ій еіп гефГГфйГтепег 
9)?йПП. 

Фйб ІГГ еіп і^огііфсг- 
Яйвпп. 

Фаб і|1еіп ГиртегегЗНлпп. 
Фйб ій еіп гсфгііфег 

9)Ьтп. 
Фаб ір еіпе |М&е вфопе. 
ФіеГе ипаПііепеЬше ипо 

ипегтаггеге 9ЬфгіФг 
сгГФгссГГ шіф. 

фйб ій &ег гсіф(1е 9)?апп 
іт ЯапОс. 

всігоет іф Ц)п піфг 
аеГеІкп 1)лІѵ. с 

ФіеГе вфѵігГ ГоппГе іф 
сІ)пс ЯЗгШс піфг (еГеіг 

1 
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II (ІеасепсІ (Гипс ап- 
сісппе іпаізоп. 

Гс сосЬсг поив а ѵег- 
ЗСЗ. 

Кёропсісг сГаЬоіч! а ша 
Яисвііоп. 

Ргепег ^агеіе <Іс гё- 
раіиіге. 

Омъ происходитъ ивъ старин¬ 
ной Фамилій. 

Кучеръ насъ опрокинулъ. 

Отвѣчайте во первыхъ на мой 
вопросъ. 

Берегитесь, чтобъ не просы¬ 
пать. 

Масілше, ёіез-ѵоиз Іа 
теге сіе ееі епГапІ? 

Сударыни , вы ли мать этого 
ребенка? 

Оиі, Іа 8Ш*8. 
С'езі Іоі ^иі Газ Гаіі. 
С’сзі шоі (|иі Гаі Гаіі. 
Іе ѵоіі8 ргіе сіе пі’агпе- 

пег аѵес ѵоиз. 
II а агпепё зон Ггёге. 

Точно такъ. 
Ты это сдѣлалъ. 
Я это сдѣлалъ. 
Прошу васъ взять меня съ со¬ 

бою. 
Онъ привёлъ своего брата. 

Сеі ЬаЬіІ езі епсоге 
Іоиі пеиГ. 

С’еві ип ЬаЬіІ поиѵеаи. 

Это платье ещё совершенно но¬ 
во (т. е. или мало, или со¬ 
всѣмъ не ношенное.) 

Вотъ новомодное платье. 

С’езі ѵ ип Ьогшпе ѵгаі 
(ѵёгі<1 іс|ие). 

N008 ѵепопз (ІЧіггі- \ 
ѵег. ( 

N008 пе ГаІ8оп8 ^ие | 
сГаггіѵег. * 

Тоиі а соир. 
Тоиі сГип соир 
И С8І аггіѵё Іоиі а соир. 
Оп п'арргепсі рая Іез 

іпаІЬёіпаІісщез (оиі 
(Тип соир. 

Роигѵй сщ’іі ѵіеппе. 
II пе ѵіепйга еще сіапа 
ипе Ьеиге. 

іе ѵіепз (Іс сЬег топ 
Ггёге. 

Сеііе Іеііге ѵіепі сіе 
Іа рагі сГип аті. 

Непгі йесопсі. 
СЬагІсз сіис| (гог йе 
Р гипсе). 

СЬагІез [стр егсиг 
а’АИстадпс). 

8іхіе сіиіні. 
АІІопз поив еп. 
1е Іе Гегаі Гаіге. 
Гаіззег-шоі зогііг. 

Опт. человѣкъ достойный до¬ 
вѣрія. 

Мы только что пріѣхали. 

Вдругъ ; нечаянно. 
Однимъ разомъ. 
Онъ вдругъ (нечаянно) пріѣхалъ. 
Нельзя выучиться математикѣ 

однимъ разомъ. 

Только бы онъ пришёлъ. 
Онъ не будетъ прежде, какъ 

чрезъ часъ. 
Я иду отъ моего брата. 

Я получилъ бто письмо отъ 
друга. 

Генрихъ второй. 
Карлъ пятый (король Фраи-\ 
цузскій). ( 

Карлъ пятый (императоръ ( 
Германскій). / 

Сикстъ пятый. 
Пойдёмте. 
Я велю эго сдѣлать. 
Позвольте мнѣ выйти. 

Веаисоир сіе депз опі 
репзё еще... 

11 ёІаіГ ісі, іі у а Ьиіі 
Іоигз. 

Многіе думали, что... 

Онъ былъ здѣсь , тому назадъ 
восемь дней. 

<5г (Іашші аиб сіпсг аР 
Ісп 5аші!іе. 

Гсг ЛЧиГГФсг 1>аГ ипб 
итдсгоогГсп. 

ЭДпгшоПеп віс щоогЬсгЦ 
аиГ тсіпс $гадс. 

%фтсп віс і'іф іп ЗДГ/ 
вІС ПІфСб Ш'- 

ГфиЙсл. 
©паЬізс $гаи (ЭДаЬатс), 

СіпЬ віс Сіе ДОиИсг 
ЫсИ АѴіпЪсб? 

Зв. 
І)и Ьаб ікй>ап. 
Зв/ ІФ 1)пЬо сб і)сГ1)ап. 
ЗФ ЬіГГс віс, тіф тіГ 
~ }іф щ пфпсп. 
©г і)ііі Гсіпсп ЯЗгиЬсг 
тіькЬгафг. 

Х)іеГсб Л^ІсіО і(1 поф дап& 
пси. 

I)аб т сіп пситоЬіГФсб 
Аіісіі). 

(*г і(1 сіп дІаиЬтигЬіасг 
ЭДапп. 

ШИг (іпЪ Го сЪсп апцс: 
Іеттсп. 

фІсіЯіф. 
ЗІиГ еіптаі* 
©г !аш рібоПсЬ ап. 
ЭДап ІстГ Ыс ЭДаЩсг 
таМ піфі шіі сіпст 
ЭДаІе. 
Фспп сг пиг ІоттГ. 
©г шігЪ сѵ(Г іп сіпсг 
вгипЬе іоштсп. 

ЗФ (етше ѵеп теіпст 
ЭДиЬсг. 

ФіеГсг ЯЗгісГ ЮттГ ѵоп 
сіпст ЗтіпЬс. 

Осіпгіф Ьег ЗшсіГс. 

&аѵ( Ьсг 5'ГтГГс. 

віггиб Ьсг ЙйпГГс. 
ипб (оггасьсп. 

Зй> гоегЬе сб тасіи’П (а([сп. 
Ѵа(]сп віс тіф (іпли** 

ОсЬсп. 
ЯіИс 1>аЬсп вйЬафГ, 

Ьа(і... 
шаг і)оі* афГ &аі)сп 

Оісг. 
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11 у а (рііпхе ршгз. 
Л’аііеікіз аргёз. 

Ьс таіасіе ѵа ии реи 
іпіеих аи)оиічГ1іиі. 

Л’аі ГаіЧ ип соигз <1е 
рЬПозорЬіе 8оив ип 
ргоГё88сиг сёІёЬге. 

УиеИрГип ѵоиз <1с- 
піаіхіе. 

Л’аі ГЬоппеиг (Іе ѵоиз 
зпіиег. 

8і і’аѵаіаі 8и сеіа. 

Тому назадъ дпѣ недѣли. 
И ожидаю этого. 
/ Больному сегодня нисколько 
1 получше. 
і Больной чувствуетъ себй се- 
\ годіія получше. 
Я учился философіи у знаме¬ 
нитаго профессора. 

Кто-то васъ спрашиваетъ. 

Честь имѣю вамъ кланяться. 

Если бъ л это зналъ. 

8і уёіаів ѵепи рІиШ. Если бъ я раньше пришёлъ. 

Оиапсі уаигаі Гші. Когда я окончу. 

Ьогздис Іи ѵісшігаб. Когда ты будешь. 

Л’ігаі ѵоиз ѵоіг 8ои8 
реи. 

Ле ѵоуа$с сп розіс. 
СогиЬісп Гаіісз - ѵоия 

(1е гетіве? 

Я скоро буду къ вамъ. 

Я Іілу на почтовыхъ. 
Сколько процентовъ уступаете 

вы ? 

Л’аі Гаіі «а еошіаіз- 
вапсе а Ка/ап. 

С>и'у а—I—іі роиг ѵоіге 
зсгѵісе? 

Ле 8ііі8 епгЬитё (Іи • 

сегѵеаи еі <Іе Іа | 
роіігіпе. 

Л’аі ип гЬите <Іе сег¬ 
ѵеаи еі (Іе роі- 
(гіпе. 

Іи і 

- 

И1 

Я познакомился съ нимъ въ 
Казани. 

Что къ вашимъ услугамъ? 

У меня насморкъ и кашель. 

Соттепі ѵа Іазапіё? 

Ле ѵоив зоиііаііс Іа 
Ьоппе аппёе. 

11 а ріив с]и*11 не Іиі 
Гаиі. 

Ле 1іеп8 сеііе поиѵеііе 
(Іе топ Ггёге. 

Бсё ли вы въ добромъ здо¬ 
ровьѣ. 

Поздравляю гасъ съ новымъ 
годомъ. 

Онъ имѣетъ болѣе, нежели ему 
нужно. 

Я получилъ это навьстіе отъ 
моего брата. 

Се п’езі рая та Гаиіс. 
Ле п’еп 5иІ8 раз Іа 

са иве. 
Рсгтеііе/ (ріе і’аіііс 
аѵсс ѵоия. 

Ле (Іія (]ие сміі; ]е (Из 
(ріе поп. 

С’езі еп ѵаіп с|и'х1 сз- 
рёгс. 

Это нс моя вина. 
Я въ томъ не виноватъ. 

Позвольте мнѣ иттй съ вами 

Я говорю: да; и говорю: нѣтъ. 

Онъ тщетно надѣется. 

93ог мсгр’Ьп ЧГа^сп. 
ЗФ шагГс ЬаѵаиГ. 

2>сг 5\гап?с і(1 1)сиІс сГ= 
П»аб Ьфх. 

ЗФ 1)лЬс Мс фЫІсГсрЫс 
Ьсі сіпгш Ьопфтісп 
фгсГс([оѵ *>сІ>6ѵГ. 

<2б Ггаас З^питб паф 
31)П0П. 

ЗФ стрГеМе тіф ЗЬпаі. 

•ЗРспп іф Ьаб зсгои(ІГ 
^аГГс. 

ЯВагс іф (ифег деіоіт 
пип. 

ЗВмп іф (егііз Ьіп ,(сі«і 
ПН’Г^С). 

чТВит би 1отт(1 (Іот= 
шеп ппѵ(>). 

ЗФ іѵсгЬс віе ЬаІб Ьс: 
ГиФсп. 

ЗФ ѵсііс шіі бег фс(1. 
ФНсрісІ ШаЬаИ дсЬсп 
віе? ІЗФ Істіе (1)п іп 51а; 

Гап Ісшісп. 
ЗФ тафіе (і’іпс Фсг 

ІаппіГФаСі іп ЛХаГап. 
ЗВаб (1сІ)Г *и З&гсп Эісіи 

(ІспѴ 

ЗФ іцйс бфпирГсп ипб 
фц(1сп. 

•віе ьс#п№п ей (іф? 

ЗФ гоипГфе сіп 
ііиГсб тчкб уаЬг. 

1)аГ пифг , а!б сг 
ЬгаифГ. 

ЗФ 1)лЬс ЪхсГо ФаЛгіфГ 
РСП ШСІШ’Ю даШОСГ Ді= 
1)6ѵГ (сгрфгеп). 

I2мб 1(1 ніфг тсіпс 
I вфиіб. 

бгіаиЬеп віе тіг, тіі 
31)іті &и скікп. 

ЗФ Ганс }а; іф Га4с 
псіп. 

<$г 1)0(уг тасЬспб. 
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II з’сзі Гаіі соіПег раг 
Іо рсгпкрііег. 

11 (ісшеиге 8ііг Іо с| и а і. 
Л’аі Ігоиѵёсеііѵге сЬс/ 

им Ьошрііпізіе. 
II а сЬапдс (Горіпіоп. 

Гофіеі (Іо8 (Іеих С8І Іо 
рІи8 ЬаЫІе? 

Сеіа 081 сіаіг. 
Соіа ваиіе лих уоих. 
11 081 (ІІШОІІС <І0 Ѵ0118 

СІОІ1ПСГ (ІС8 СОП8СІІ8. 

Со 1 іѵго не рагаіі раз 
спооге. 

Л*еи аі а580/ (1с Ігоіз. 

Кіо причесалъ парикмахеръ. 

Опт» живётъ по набережной. 
Я нашёлъ бту книгу у буки¬ 

ниста. 
От, перемѣнилъ своё мнѣ¬ 

ніе. 
Который изъ двухъ искуснѣй¬ 
шій ? 

Это ясно. 
Это очевидно. 
Трудно дать вамъ совѣты. 

Эта книга ещё не вышла. 

Для меня довольно трёхъ. 

11 08I р1ч8 іаг<1 цис іо 
по сгоуаІ8. 

II С8І гс(;и (1аіі8 Ьеаи- 
СОІІр (ІО 80СІСІ08. 

11 шоп Іо а ГагЬге. 
N0 ігоиѵсг раз таи- і 

ѵаІ8 (рю... I 
N0 ргспег раз еп> 
таиѵаіве рагі зі...\ 

Тгоиѵох Ьоп пие... ! 
Аііпсг-ѵоиз Іа тои- 

Іаг(1е? 
ЛаР оЫопи спПп Іа 

рогтіззіоп. 
II Іиі (Іоппс Іа ІаЫо еі 

Іо іодешепі. 
С’сзі іоііі со (рГоп рсиі 

ѵоіг (Іо р]из гісііс оі 
(Іо ріиз ргосіоих. 

II б’сп езі ріаіпі а тоі. 

Гораздо позже, нежели я ду¬ 
малъ. 

Онъ принять во многихъ об¬ 
ществахъ. 

Онъ лѣзетъ па дерево. 

Не прогнѣвайтесь. 

Охотникъ ли вы до горчицы ? 

Я получилъ наконецъ позволе¬ 
ніе . 

Онъ даётъ ему столъ и квар¬ 
тиру. 

Нельзя видѣть ничего богаче и 
драгоцѣннѣе. 

Онъ жаловался мнѣ на ото. 

Га согётопіс <1е та- 
паре а и га Ней «Іо¬ 
та і и. 

.Іо ѵаіз аііег те сои- 
сЬег. 

Л яиеііс Ьеигс гепігс- 
ГС/-Ѵ01І8 ? 

Свадьба будетъ завтра. 

Я пойду спать. 

Къ которомъ часу вы 
тнтесь домой. 

возвра- 

II Гаіі сЬог ѵіѵге ісі. 
СІіапІГс/- ѵоіі8 аиргёв 

сіи роёіе. 
.1 о 8ііі8 іжіізрозё; с’езі 

Іо ліаиѵаіз Істрз 
фіі си сзі 1а саизо. 

II 081 ргёв (Іо (Их Іюи- 
108. 

Носоікіи і80/-Іс ііізірі’а 
Іа рогіе. 

II 081 ріиз аде «ріе тоі. 

Здѣсь дорого жить. 
Погрѣйтесь у печки. 

Я нездоровъ ; дурная погода 
тому причиною. 

Скоро десять часовъ. 

Проводите его до дверей. 

Онъ старше меня. 

(2г ЬаГ (іф ист §гі(сиг 
(гійгсп ій(Гсп. 

(2г госфпі «т Шаі. 
3* ГапЬ ЪісГсб Фиф Ьсі 

сіпст ЗІпЩиаг. 
(2г 1)пГ (сіпе ЭДсіпипо 

ОсапЬсѵГ. 
ЯВеІфсГ Ѵ)СП Ьсійсп і(1 

Ьсг асГАісНсЙс? 
Эаб і(і Наг- 
Х)аб і\\ аиоспГАеіпПф. 
(26 ІЙ (Апкг, З^нсп &и 

гаіікп. 
ІМсГсб Фиф і(г поф піфі 

сгГѣіспсп. 
ЗА ЬаЬс ап Ьгсіеп о**- 

птр 
(56 іД (раіег, аіб іф 

ОІаиЬГс. 
(2г ІоттГ іп иісіс Ѳс.- 

ГсІІГфаНсп. 
(2г ««( Ьсп Файт. 

ЭДсЬтт 0іс с б піфі 
иЬс.С 

(2(Гсп <8іг дет Ѳсп[? 

ЗА ЬаЬс спМіф Мс (2г: 
Іаиіщір сгЫіеп. 

(2ѵ ріеіч іІ)ш (ѵсісп 1і(ф 
ип& ЗВсІ)пиіь). 

ф?ап Г:пп лісіиб фгаА? 
Гіосгсб ипЬ ^Р{ІЬагс: 
гсб (іфсп. 

(2г 1)аГ |'іф Ьсі шіг Ьаг: 
иЬсг ЬсНаір. 

Эіс фоф$сіГ п>іѵЬ шог= 
Осп (сіп. 

ЗФ и>іИ ГФІаГсп офп. 

11т тсіфе Зсіі питЬсп 
8іс паф фаи(с Гопи 
тсп? 

Фаб ІѴЬсп іа Ьісѵ ГЬсисг. 
•ЗВагтсп віе (іф ат 

0?сп. 
ЗА Ып ипра(ША, іп 

§с(ос Ьсб (ФІсфГт 
©сГГсгв. 

(26 ій ЬаІЬ іфі III)Г. 

фсоІсіГсп е Ѳіс і()И Ыб 
ріѵ 11) и ѵ. 

(іѵ ІЙ аІГсг аіб іф. 
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Vоіі8 ёіез аиББІ адё\ 
(ціс пюі. г 

Ѵоия ёіез <Іе шоп ( 
аде. / 

II не т’еп а гісп <1 іI- 

Ес Геи сяі а Іа таіяоп. 
Вагті (оиіея Іся рег- 

801111С8 (Ц1І 80 Ігои- 
ѴСПІ ісі. 

КСІ)<!$-ІС пюі. 

СотЬісп (Іс Гоі8 іГа8-Іи 
рае ёіё ігошре! 

Де 8ііія Ьісіі аіяе сГсМге 
геяіё а Іа таіяоп. 

Уие ѵоиіех—ѵои8 ? ( 
Уис (Ісшаікіег-ѵоиз ? I 
Л ѵеиі <{ііе Гассот- 
радпе. 

Есгіѵсл-ѵоия 1с Ггап- 
саія ? 

Л с рагіе ВО гоиЫся. 

N0118 аѵопя Ни топНс 
а Пііісг. 

Ѵоиіех-ѵоия тапдеіч 
та 8оире? ( 

Ѵоиіех - ѵоия ПіпсгІ 
аѵес тоі? / 

Еа сііаііе а (Іся рсііія. 
Лс тс гсрсіія Нс Га- 

ѵоіг Гаі(. 

]1 а Гаіі Гогіипс. 

]ді рагсяяе С8І и и 
дгаші НсГаиІ. 

ОисЦиегизё <цГіІ яоіі. 

Вы одного со мною возраста. 

Оні. мнѣ ничего объ 5томъ не 
сказалъ. 

Домъ горитъ. 
Мёйсду всѣми здѣсь присут¬ 

ствующими. 
у *1 * - 

I Возврати мнѣ бто. 
I Отдай мнѣ бто назадъ. 
Сколько разъ тебя обманыва¬ 

ли (ты былъ обманутъ) ! 
Я радъ , что я остался (оста¬ 

лась) дома. 

Что пы хотите? 

Онъ хочетъ , чтобы я его про- 
под илъ. 

Пишете ли пы и о-Француз¬ 
ски ? 

Я держу пари пъ тест десять 
рублей. 

У насъ обѣдаютъ гости. 

Не угодно ли вамъ у меня от¬ 
кушать? 

Кошка котилась. 
Миѣ совѣстію , что я эго сдѣ¬ 
лалъ. 

| Онъ обогатился. 
< Онъ составилъ своё счастіе. 
Лѣность большой норокъ. 

Какъ хитёръ онъ пи былъ. 

Аиілпі іі С8І тёсііапі, 
аиіапі яоп Ггсгс С8І 
Ьоп. 

11 а ргія 1с тсііісиг 
рагіі. 

Он 1 и і ргорояс ип 
гісЬс рагіі. 

Л ’аітс тіеих Ьоігс <ріе 
тапдег. 

Ссіа ІотЬо 80іі8 Іся 
8СП8* 

(Уояі и и Гаіі а рагі. \ 
С’сяі пне аиігс а Г-! 

Гаіго. 
N(>118 арргос1іоіі8 сіи 

иоиѵсі ап.. 

Сколько онъ золъ , столько же 
братъ его добродушенъ. 

Онъ выбралъ лучшее. 

, Ему предлагаютъ богатую не- 
1 пѣсту. 
I Ей предлагаютъ богатую нар- 
1 тію. 
Я лучше люблю пить, нежели 
ѣсть. 

Это совершенію ясно. 

Это совсѣмъ другое дѣло. 

Мы приближаемся къ новому 
году. 

/віе (ті> сЬси Го аІГ 
) те Іей. 
Івіс Г»пЬ осп тгіпспі 
' тих. 

(*г ЬаГ тіг піфГб Оаосп 
асГ^ѵіг. 

Т>аб фаііб ЬгсппЕ 
ИпГсг аіісп ЗіітсГсй^п. 

(9ісЬ еб тіг шіеІ>сг. 

‘ІВіс сП Ьі(і Мі піфі [ч: 
1ѵс.)сп юоѵ^п! 

ЗФ Ггсис тіФ , йа(і ісі) 
іи .ГыиГс всМісЬсп Ьіп. 

‘ЗВаб юоііеп віе? 

гоШ, іф ГоН И;п Ьс 
ЙІСІГСП. 

всЫсіЬсп віе Ггап\6- 
ГіГФ? 

уф ѵосіи Гсфб\ц МиЬсІ. 

ХВіг Імк’п ©а(к іи 
ЭДіГГаік 

* ЗВоІІсп Ѳіс Ыс виррс 
) М тіг с([сп? 
I ;ІВс(Ісп 0іс Ьеі тіг 
ѵ ГрсіГсп. 
Г»іс .НаОс І?аГ Зип^с. 
уф ЬгЬаигс, йа(і іф сб 

ЙСГЬап 1)аЬс. 
С!г 1)аГ Гсіи ©ІіісГ дс 
тафЕ 

Г)іс фаиІІкК і(1 сіп дхс: 
(іег $сМсг. 

ес ГФІаи сг лиф Гоіп 
та<]. 

0с ЬоГс сг ({I, Го оиГі(1 
Гсіп ЯЗгиЬсг. 

(*г ЬМ Ьаб 1>с(1с $фсіІ 
споаМГ. 

"ЗЛап ГФІаіГ іЬт сіпс 
гсіфе фагНс сог. 

ЭДап (ФІааС П)Г сіпс 
гсіфс флгГіс сог. 

ЗФ юіИ ПсЬсг ГгіпСсп, 
аіб фп. 

Габ ІИ 6ЛП5 Наг (СсиГ: 
ііф)- 

І)аб і»1 сПѵаб зап5 51пг 
Осгсб. 

•ЗВіг ГіпЬ піфг пч’іг ост 
псисп 
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Л с ѵоіі8 ргепсіз аи шоі. 

Ле пГеп ргепсігаі а 
ѵоиз. 

V оіі8 роиѵе/ ш’еп 
сгоіге. 

Ли Ьоиі Зе ГаІІёе. 
Оп пе 8аіІ а чиоі в’сп 

Іепіг. 
Ой си ёіаів^е? 

С’еві а 8аѵоіг 8І... 

Уи’аѵс/ - ѵои8 шапцё 
а ѵоіге сіёіеипег? 

II т’а Ьеаисоир сіис8- 
Ііоппё. 

С’сві сіоттадс с|ие 
сеііе тагсііаікіізс 
8оіІ 8І сЬёге. 

8апе сііге шоі. 

Ехсивех-тоі <Іе п’а- 
ѵоіг рае гёрошіи 
ріиібі а ѵоіге Іеііге. 

Ой аііег-ѵоиз раг сеііс 
ріиіе? 

ІІпе регіе іггёрагаЫс. 

Я на пасъ полагаюсь. 

Ны бу лете мнѣ отвѣчать за 
это. 

Вы можете мнѣ* повѣрить. 

На копии аллеи. 
Не знаешь, чему вѣрить (какъ 
д ьйствовать). 

Гдѣ я остановился. 

(Опрашивается ещё... 

Что вы завтракали ? 

Опт. много меня распрашивалъ. 

Жаль , что этотъ товаръ такъ 
дорогъ. 

Не говоря ни слова. 

Извините, что я не прежде от¬ 
вѣчалъ па ваше письмо. 

Куда пы идёте въ такой дождь? 

Потеря незамѣнимая. 

Аѵес (Гаиіапі р1и8 сіе 
ріаізіг. 

Ьа ріирагі с1с8 тоньше 
8оііІ ипе ѵіапсіе Ьіеп 
сгеиве роиг Гевргіі. 

1)аидег ёшіпепі. 

Тѣмъ съ большимъ удоволь¬ 
ствіемъ. 

Большая часть романовъ даётъ 
мало пищи для ума. 

Чрезвычайная опасность. 

Оап^ег іштіпспі. Неизбѣжная опасность. 

Рауег раг шоів. 
Рауег шоів раг шоів. 

Раусг 1с шоів. 

Платить помѣсячно. 
Платить каждый мѣсяцъ ; ‘пла¬ 

тил. ежемѣсячно. 
Заплатить за мѣсяцъ. 

11 (ІОІІ ІІП 1X1018. Онъ долженъ за мѣсяцъ ; опт. 
не заплатилъ за мѣсяцъ. 

Лс 1 иі аі сіоппё воп 
шоів. 

Ац)оиг<Г1іиі шаііп. 
ЦІСГ 80ІГ. 

И вс 1аІ88е ігошрег. 

Я ему заплатилъ за мѣсяцъ. 

Сегодня утромъ. 
Вчера вечеромъ. 
Опт. даётся въ обманъ. 

)Ьев сідагез 8С ѵстіспі Сигары продаются ігь сотен- 

с1ап8 (ІС8 саІ88С8 (|иі пыхъ ящикахъ, 

ец сопііеппеиі ёепі. 

ЗФ 1)а11с @іс Ьсі’пх 
ВогГс. 

біе йсікп (Ьиг^сп) шіг 
ЬаГГи\ 

Ѳіс Іоппсп шіг оіаиг 
Ьсп. 

9(ш ІіпЬо Ьсг ЗШсс. 
ЭДап п>еір піфг, юогап 

ниш ій. 
•Во Ьіп іф й<Фгп <зе-- 
ЫіеЬеп? 

1?б поф Ьіс 5едс, 
оЬ... 

Ваб 1)иЬсп віе де(піі): 
ййсП? 

(*г 1)аі шіф ГсІ)Г аи#ае= 
|гаі)Г. 

вфаЬс, Ьар ЪісГс Ваа: 
гс Го Н)сисг ій. 

ОЬпс сіп ВогГ рі Га: 
і)СП. 

ЗЗсгісіікп віг шіг, 
іф З&гсп ФгИ пійіГ 
ГгГфсг ЬсапГшогГсІ 1)а: 
Ьс. 
ВоІ)ІП <КІКП 0ІС іп 

Ъхсіст йичкп? 

(ііп иікгГс&Ііфег ^СѴ: 
Іи(Ь 

ЭДіС рейс йгбрсѵст 23сг-“ 
дпткп. 

Сіе тсійсп Мотапс Ьігг 
Ісп тепц %Фгип$ Гиг 
Ьсп Ѳсій. 

(5іпс аирсгогЬспКіфс ©с: 
Мг. 

(5іпс иткткіМіфс ©с-- 
ГаЬг. 

ЭДопаІІіф Ьс^а()1сп. 
ЗсЬсп ЗНепаГ ЬфПНоп. 

$йг сіпсп ЭДспаГ Ьс^пІ)= 
Ісп. 

($г ій Гиг сіпсп ЭДоіыГ 
ГФиІ&із; сг ЬлГ Гиг 
сіпсп ЭДопаГ піа>1 Ьс-- 
іа&ІГ. 

ЗФ іыіч іьт Гиг сіпсп 
ф?оплГ ЬффІГ. 

осигс Погаси. 
Ѳсйсѵп ЗІЬспО. 
ѵ!ѵ Іа(іг іічЬ Игйдгп 
ЦаиГФог. 

Х)іс (іідоггсп госгЬсп іп 
&ійеп іи 1)ипЬсгГбГйсР 
осгІаиГг. 
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Г.С8 сідагез ее ѵсшіепі 
сіапз (ІС8 саіввсв сіе 
ѴІП&1-СІІЩ. 

II С8І а88С/ 80І. 
Машпоіпв поив 8от- 
ШС8 СОІ1ІСІ1І8. 

II заіі Іоиі Гаігс. > 
11 в’спісікі а Іоиі. і 
Еп ргепапі ипо Іавве 

(іс ІЬё. 
II а (|иі11ё Сопзіапіі- 
поріс роиг аііег а 
Аіпёпев. 

,Ге гёрошІ8 роиг Іоив 
сіеих, роиг Іоиі се 
срГоп ѵоисіга. 

Сигары продаются въ четверть- 
сотенныхъ ящикахъ. 

От, довольно глупаго десятка. 
Всё-такй мы довольны. 

Онъ па всё.гораздъ. 

За чашкой чаю. 

Онъ выѣхалъ изъ Константи¬ 
нополя въ Аѳины. 

Я поручусь за обоихъ въ ка¬ 
кой угодно суммѣ. 

Эіе (§!датп пчгЬсп іп 
ЯИкп (йп( ипЬ 

вгисг 
Сгг ІЙ ііетііф ппійігіі}. 
Ъфп ипйеафГсг (іпЬ 
шіг іи(гісСсп. 
исгГифг 2Шс$. 

®сі сіпсг йа([е 

(2ѵ № либ Ііспйапііпр-- 
ргі плф ?Ш)сп ікгсііЬ 

ЗФ юсгЬіігде шіф (иг 
Ьеійе (е ^оф тап гоШ. 
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